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ABSTRAK 

Surekso, Condro. 2013. Penerapan Pendekatan Aktivitas Aesop’s Berorientasi 
Lingkungan Pada Pembelajaran Materi Pencemaran Lingkungan Di SMAN 2 
Pemalang. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Drs. 
Nugroho Edi K., M.Si. dan Drs. Bambang Priyono, M.Si  
 

Pembelajaran materi pencemaran lingkungan tingkat SMA memiliki 
kompetensi dasar menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan 
masalah kerusakan atau pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan. Salah 
satu metode yang tepat dalam pembelajaran materi ini adalah dengan memberikan 
kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran Biologi 
di SMAN 2 Pemalang, sejauh ini pembelajaran materi pencemaran lingkungan 
dilakukan menggunakan metode ceramah sehingga aktivitas dan hasil belajar 
siswa belum optimal. Salah satu cara yang dirasa tepat untuk mengatasi masalah 
tersebut adalah dengan penerapan pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi 
lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas dan hasil 
belajar siswa SMAN 2 Pemalang pada pembelajaran materi pencemaran 
lingkungan dengan penerapan Pendekatan Aktivitas Aesop’s berorientasi 
lingkungan. 

Desain penelitian ini adalah one shot case study. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik convenience sampling. Kelas yang terpilih sebagai 
sampel adalah kelas X.1 dan X.3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas 
seluruh siswa kelas X.1 dan X.3 mencapai tingkat aktivitas belajar dengan kriteria 
sangat aktif dan aktif, hasil belajar siswa kelas X.1 dan siswa kelas X.3 berturut-
turut sebanyak 84% dan 94% memperoleh nilai akhir > 80. Hasil observasi kinerja 
guru menunjukkan kriteria baik dan sangat baik. Hasil angket tanggapan siswa 
menunjukkan mayoritas siswa memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan 
pembelajaran yang telah diterapkan. Guru juga memberikan tanggapan positif 
terhadap pembelajaran yang diterapkan, guru menyatakan bahwa pendekatan 
aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan dapat memotivasi siswa untuk aktif 
dalam kegiatan pembelajaran, membantu siswa memperoleh pengalaman ilmiah 
dalam belajar, membantu siswa untuk menemukan konsepnya sendiri dalam 
belajar, dan dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan pendekatan 
aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan pada pembelajaran materi pencemaran 
lingkungan dapat mengoptimalkan aktivitas dan hasil belajar siswa SMA Negeri 2 
Pemalang.  

 
Kata kunci: Aktivitas dan Hasil belajar; Materi Pencemaran Lingkungan; 

Pendekatan aktivitas aesop’s 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini pendidikan nasional sedang dihadapkan pada berbagai krisis 

yang perlu penanganan secepatnya, diantaranya adalah mewujudkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan 

SDM yang unggul dan berdaya saing maka pendidikan harus didesain dengan 

kongkrit dan riil guna mempersiapkan generasi yang berkompetensi, salah satu 

bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan mutu pendidikan. 

Faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan diantaranya adalah 

kualitas pembelajaran. Menurut Wiyanto et al. (2006), kualitas pembelajaran sains 

di sekolah-sekolah menengah saat ini cenderung monoton dengan aktivitas sains 

yang rendah, guru cenderung berceramah atau menjelaskan sementara siswa 

hanya mendengarkan dan mencatat, padahal seharusnya guru dituntut dapat 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan 

sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. 

Pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat merupakan salah satu faktor 

penting yang dapat menunjang terselenggaranya kegiatan pembelajaran aktif, 

kreatif, dan menyenangkan seperti yang telah disebutkan di atas. Pemilihan 

pendekatan pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian yang diharapkan setelah proses pembelajaran. 

Pembelajaran materi pencemaran lingkungan tingkat SMA memiliki 

kompetensi dasar menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan 

masalah kerusakan atau pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan. 

Pembelajaran berorientasi lingkungan merupakan salah satu alternatif 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengajarkan materi pencemaran 

lingkungan, diharapkan dengan pembelajaran ini siswa dapat memperoleh 

pengalaman belajar yang bermakna dan dapat menumbuhkan sikap cinta 

lingkungan, selain itu melalui pembelajaran berorientasi lingkungan berbagai 

potensi siswa memiliki peluang untuk berkembang lebih optimal karena ada 

interaksi yang nyata antara siswa dengan lingkungan. 

1 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

Biologi di SMAN 2 Pemalang, sejauh ini pembelajaran materi pencemaran 

lingkungan dilakukan menggunakan metode ceramah. Guru belum pernah 

mengadakan pembelajaran berorientasi lingkungan dengan memanfaatkan kondisi 

lingkungan sekitar sebagai sasaran, sumber, dan sarana belajar. Diperoleh data 

bahwa aktifitas dan hasil belajar siswa masih belum optimal. Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran cenderung pasif, hanya beberapa siswa saja yang berani 

menyampaikan pendapat dan bertanya kepada guru. Data nilai semester gasal 

tahun pelajaran 2011/2012 juga menunjukkan bahwa lebih dari 50% siswa belum 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah 

yaitu ≥ 70.  

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dirasakan sesuai untuk mengatasi 

permasalahan di atas adalah pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan. 

Melalui pendekatan ini dipadukan dengan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai 

sasaran, sumber, dan sarana belajar diharapkan mampu mengoptimalkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna 

(meaningful experience) yang akhirnya akan membawa dampak positif terhadap 

hasil belajar siswa. 

Menurut Susilogati et al.(2007), berdasarkan hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa aktifitas aesop’s dapat mengembangkan wawasan dan 

motivasi, serta meningkatkan hasil belajar mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia 

Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Sudarmin et al.(2012) di SMAN 11 Semarang pendekatan aktivitas aesop’s juga 

dapat menambah keefektifan belajar siswa. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilogati et 

al.(2007) dan Sudarmin et al.(2012) adalah pada kegiatan pembelajarannya. 

Kegiatan pembelajaran yang didesain oleh Susilogati adalah dengan melakukan 

studytour ke tempat penyepuhan emas dan perak di Kalinyamatan, Jepara dan 

kegiatan pembelajaran yang didesain oleh Sudarmin adalah melalui praktikum di 

labaratorium, sedangkan pada penelitian ini kegiatan pembelajaran didesain 

dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar sebagai sasaran, sumber, dan 
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sarana belajar bagi siswa dalam mendukung pembelajaran materi pencemaran 

lingkungan. 

Berkaitan dengan pembelajaran yang didesain dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar, peneliti mencoba memanfaatkan lingkungan industri tenun 

yang lokasinya tidak jauh dari sekolah. SMAN 2 Pemalang terletak di Kelurahan 

Wanarejan, Kecamatan Taman yang merupakan daerah sentra industri tenun ikat 

di Kabupaten Pemalang. Suatu industri pasti menghasilkan limbah dari sisa proses 

produksinya, industri-industri tenun ini menghasilkan limbah cair dari sisa proses 

pewarnaan. Limbah cair yang dihasilkan tersebut dibuang langsung ke sungai 

yang ada disekitarnya hingga berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran air 

sungai. Daerah aliran sungai tempat pembuangan limbah industri tenun itulah 

yang dimanfaatkan oleh peneliti sebagai sasaran, sumber, dan sarana belajar 

materi pencemaran lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tentang 

“Penerapan Pendekatan Aktivitas Aesop’s Berorientasi Lingkungan Pada 

Pembelajaran Materi Pencemaran Lingkungan Di SMAN 2 Pemalang”. Penelitian 

ini diharapkan dapat mengoptimalkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas X 

SMAN 2 Pemalang.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah  

“Apakah penerapan pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan pada 

pembelajaran materi pencemaran lingkungan dapat mengoptimalkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa SMAN 2 Pemalang?”  
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C. Penegasan Istilah 

Untuk memperoleh pengertian yang jelas dan mempertegas judul penelitian 

ini maka penulis memberi penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Aktivitas Aesop’s 

Pendekatan aktivitas aesop’s merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengkoordinasikan antara aktivitas dan metode yang terarah pada tujuan (goal 

directed). Penelitian ini didesain berdasarkan empat aktivitas yang terdapat dalam 

pendekatan aesop’s yaitu keterampilan berpikir berbasis observasi, logika 

hipotesis deduktif, analisis data, dan inkuiri terbimbing, yang dimaksudkan untuk 

membantu siswa agar memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dalam 

pembelajaran. Adapun keempat aktivitas aesop’s tersebut diimplementasikan 

dengan cara:  

- Keterampilan berpikir berbasis observasi: siswa melakukan observasi di daerah 

aliran sungai tempat pembuangan limbah industri tenun. 

- Logika hipotesis deduktif: setelah melakukan kajian literatur dan membaca 

ringkasan materi pencemaran yang diberikan guru, siswa membuat hipotesis 

tentang keterkaitan antara kegiatan industri tenun dengan masalah pencemaran 

air.  

- Kemampuan analisis data: siswa mendiskusikan data yang diperoleh dari 

kegiatan observasi.  

- Tahap inkuiri terbimbing: guru membimbing siswa dalam kegiatan diskusi, 

membuat rancangan kegiatan identifikasi pencemaran air, observasi, dan 

analisis data hasil observasi hingga siswa menemukan konsep pencemaran 

lingkungan (air).  

2. Pembelajaran Berorientasi Lingkungan. 

Pembelajaran berorientasi lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran 

yang memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan 

sarana belajar. Pada penelitian ini yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

adalah daerah aliran sungai tempat pembuangan limbah industri tenun di 

Kelurahan Wanarejan, Kabupaten Pemalang. 
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3. Materi Pencemaran Lingkungan  

Materi pencemaran lingkungan tingkat SMA merupakan materi yang 

dipelajari oleh siswa kelas X pada semester genap. Materi ini memiliki Standar 

Kompetensi: 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan 

materi dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. 

Kompetensi Dasar yang dicapai dalam penelitian ini adalah KD 4.2 Menjelaskan 

keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah kerusakan atau pencemaran 

lingkungan dan pelestarian lingkungan. 

4. Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni 2009). Hasil belajar yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam memahami materi 

pencemaran lingkungan setelah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan. Hasil belajar diambil dari nilai postes, 

nilai tugas, dan nilai tes evaluasi. Hasil belajar dikatakan optimal apabila 

sebanyak 70 % siswa mencapai nilai akhir > 80 (KKM  di SMAN 2 Pemalang > 

70). 

5. Akitivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa baik 

secara jasmani atau rohani sebagai hasil interaksi antara stimulus dengan isi 

memori. Aktivitas belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas 

siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran meliputi aktivitas dalam berdiskusi 

dan observasi dilapangan. Aktivitas belajar dikatakan optimal apabila seluruh 

siswa mencapai kriteria aktivitas belajar aktif dan sangat aktif. 

 

D. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aktivitas dan hasil belajar 

siswa SMAN 2 Pemalang pada pembelajaran materi pencemaran lingkungan 

dengan penerapan pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagi Siswa 

a. Melatih siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 

b. Melatih kemampuan belajar mandiri siswa 

c. Membangkitkan motivasi dan semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran biologi dan melakukan pencarian ilmu pengetahuan seluas-

luasnya. 

2. Bagi Guru 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi guru 

dalam memilih  pendekatan aktivitas aesop’s sebagai alternatif pendekatan 

pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti 

a. Menambah wawasan dan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian 

berikutnya. 

b. Mendapatkan pengalaman langsung dalam memberikan pembelajaran 

melalui pendekatan aktivitas aesop’s. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Belajar dan Pembelajaran Biologi 

Belajar merupakan suatu proses yang dapat mempengaruhi perubahan 

perilaku individu baik perubahan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. 

Menurut Yamin (2006), belajar adalah perubahan perilaku seseorang akibat 

pengalaman yang diperoleh melalui pengamatan, mendengar, membaca, dan 

meniru. Anni (2009) juga menyatakan, belajar (learning) mengacu pada 

perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antara individu 

dengan lingkungannya.  Berdasarkan konsep pemikiran di atas dapat diketahui 

bahwa dalam belajar seseorang akan mengalami perubahan perilaku baik 

perubahan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Perubahan perilaku terjadi 

akibat pengalaman yang diperoleh individu baik melalui interaksi dengan 

lingkungan, pengamatan, mendengar, membaca, ataupun meniru. 

Biologi merupakan salah satu cabang IPA yang menyediakan berbagai 

pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains. Interaksi antara 

siswa dengan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan dalam 

pembelajaran biologi, karena biologi bukan hanya sekedar kumpulan fakta namun 

terdapat kumpulan proses dan nilai yang dapat diaplikasikan serta dikembangkan 

dalam kehidupan nyata. Sebagai konsekuensinya pembelajaran biologi di sekolah 

diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar bagi siswa dan 

memungkinkan siswa melakukan penyelidikan tentang fenomena biologi yang ada 

di lingkungan sekitar mereka. Menurut Saptono (2003), prinsip dalam 

pembelajaran Biologi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 

centered learning), pembelajaran dengan melakukan sesuatu (learning by doing), 

pembelajaran yang menyenangkan (joyful learning), pembelajaran bermakna 

(meaningful learning), dan pembelajaran dengan kemampuan menyelesaikan 

masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari (the daily live problem solving). 

 

. 
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2. Aktivitas Belajar  

Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembelajar sebagai 

hasil interaksi antara stimulus dengan isi memori (Anni 2009). Sementara 

menurut Sardiman (2007), aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar. Berdasarkan kedua 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah segala 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa sebagai hasil interaksi antara stimulus dengan 

isi memori untuk mencapai hasil belajar. Aktivitas belajar siswa terjadi secara 

optimal apabila dalam proses pembelajaran terjadi interaksi yang optimal antara 

guru dengan siswa. Interaksi belajar yang optimal dapat terjadi ketika 

pembelajaran didesain sedemikian rupa agar siswa banyak melakukan kegiatan 

belajar, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara siswa dan 

guru atau sebaliknya. Rosida et al. (2011) menyatakan manfaat yang diperoleh 

dari pembelajaran yang didesain untuk mengoptimalkan aktivitas siswa adalah 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar (Anni 2009). Menurut Sudjana (2004), hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Berdasarkan dua pengertian di atas dapat disimpulkan 

hasil belajar adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengalami 

kegiatan belajar. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan siswa dalam memahami materi pencemaran setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan. 

4. Pendekatan Aktivitas Aesop’s 

Pendekatan aktivitas aesop’s (Aesop’s activities approach) adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang dikembangkan oleh Rusbult (2000). 

Pengembangan pendekatan ini pada awalnya terinspirasi dari Aesop’s fables. 

Aesop’s fables merupakan sebuah cerita yang bertujuan mengajarkan nilai bijak 

tentang kehidupan yang disampaikan melalui pengalaman-pengalaman tokoh 

dalam cerita tersebut. Berdasarkan hal ini Rusbult mengembangkan pendekatan 
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aktivitas aesop’s, pendekatan ini digunakan untuk membantu siswa agar dapat 

memperoleh pengalaman dalam belajar serta membantu siswa agar belajar dari 

pengalamannya tersebut (learning from experience).  

Pendekatan aktivitas aesop’s merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengkoordinasikan antara aktivitas dan metode yang terarah pada tujuan (Goal 

directed). Aktivitas-aktivitas dalam pendekatan aesop’s dikembangkan agar siswa 

dapat memperoleh pengalaman belajar. Menurut Rusbult (2000) beberapa 

aktivitas yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa 

memperoleh pengalaman belajarnya antara lain, make observation based thinking 

skill, using hypothetico deductive logic, analyze data, guided inqury, make and do 

graphical analysis, evaluate theories, make hypothetico deductive flowchart, use 

retroductive logic, formulate scientific problem, analyze an existing experiment, 

do a literature search, examine scientific writing, analyze a complex situation, 

apply concepts, construct concepts, converting written instructions into personal 

action and performing cognitive/physical skills 

Sesuai dengan prinsip dari Pendekatan aktivitas aesop’s bahwa dalam suatu 

kegiatan pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa, 

maka dalam penelitian ini digunakan empat aktivitas dari pendekatan aesop’s. 

Aktivitas aesop’s yang digunakan dalam penelitian ini meliputi keterampilan 

berpikir berbasis observasi (observation based thinking skill), logika hipotesis 

deduktif (hypothetico deductive logic), analisis data (analyze data), dan inkuiri 

terbimbing (guided inqury). Empat aktivitas ini dipilih dengan pertimbangan 

bahwa aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang sesuai diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran sains biologi dan dapat menunjang prinsip dari 

pembelajaran biologi. Menurut Saptono (2003) prinsip dari pembelajaran biologi 

adalah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan (joyful learning), 

pembelajaran berpusat pada siswa (student centered learning), dan pembelajaran 

dengan melakukan sesuatu (learning by doing). Selain itu empat aktivitas aesop’s 

yang digunakan dalam penelitian ini juga mampu mendukung kegiatan 

pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang 

nyata bagi siswa dan hal ini merupakan strategi yang efektif dalam pembelajaran 
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sains (Morison dan Estes 2007), Rosmawati et al. (2011) menambahkan bahwa 

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar terbukti bisa meningkatkan minat 

belajar siswa. Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian dari Sudarmin et al. (2012) 

empat aktivitas aesop’s yang meliputi keterampilan berpikir berbasis observasi, 

logika hipotesis deduktif, analisis data, dan inkuri terbimbing mampu menambah 

keefektifan belajar dan berpengaruh posistif terhadap hasil belajar siswa. Adapun 

penjelasan lebih lanjut mengenai empat aktivitas aesop’s yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Ketrampilan berpikir berbasis observasi (Observation Based Thinking Skill) 

Observasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses 

pembelajaran sains khususnya biologi, Berbagai fenomena alam yang terjadi 

disekitar siswa adalah sumber belajar yang menarik. 

b. Logika Hipotesis- Deduktif (Hypothetico Deductive Logic) 

Siklus belajar hipotesis deduktif didefinisikan sebagai pola pemikiran yang 

didalamnya menghasilkan ide-ide secara intuitif yang diajukan sebagai hipotesis 

dari konsekwensi  pemikiran deduksi yang dilakukan siswa. Bukti-bukti yang 

diperoleh dari lapangan dibandingkan dengan konsekwensi deduksi tersebut untuk 

dapat menerima atau menolak hipotesis yang ada atau merevisi dan bila perlu 

mengggantinya dengan hipotesis yang baru.  

c. Kemampuan analisis (Analyze Data) 

Kemampuan analisis dapat diartikan kemampuan untuk menganalisis atau 

menguraikan suatu integritas atau suatu situasi tertentu kedalam komponen-

komponen atau unsur pembentukannya (Rudyatmi 2011). Menurut Prabhuswamy 

et al. (2007), kemampuan analisis sangat penting dimiliki oleh setiap orang, 

karena membuat seseorang lebih peka terhadap masalah yang terjadi disekitarnya.  

d. Inkuiri terbimbing (Guided Inqury) 

Inkuiri dapat diartikan sebagai proses bertanya, menyelidiki dan mencari 

tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang telah diajukan. Harwood (2004) 

menyatakan model inkuri memiliki 10 unsur dasar didalamnya, yaitu: question, 

define problem, form question, read literature, articulate an expectation, 

experience, examine results, communicate the result, and make an observation. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa inkuiri terbimbing merupakan serangkaian proses 

bertanya, menyelidik, dan mencari tahu jawaban terhadap suatu pertanyaan ilmiah 

yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru. 

5. Pembelajaran Berorientasi Lingkungan 

Pembelajaran berorientasi lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran 

yang memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan 

sarana belajar. Sitepu (2008) mengungkapkan bahwa pendidik harus dapat 

menggunakan aneka sumber belajar termasuk diantaranya adalah lingkungan guna 

mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan, efisien, dan efektif. 

Pembelajaran berorientasi lingkungan juga dapat dimanfaatkan untuk 

memecahkan masalah lingkungan dan untuk menanamkan sikap cinta lingkungan 

kepada siswa. Menurut Sukisman (2006), para pendidik seharusnya mulai 

menyadari bahwa lingkungan merupakan sumber belajar yang sangat kaya, alam 

dan lingkungan dibawa ke proses pembelajaran tidak untuk dipandang hanya 

sebagai media yang memperjelas konsep akan tetapi juga konsep-konsep yang 

dipelajari harus dapat menjelaskan fakta yang terjadi di alam dan lingkungan. 

Lembaga pendidikan lingkungan Amerika (The North American Asosiation for 

environmental education 2001) menambahkan “Environment-based education 

gives students a chance to try on”, dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa 

pembelajaran berorientasi lingkungan dapat memberikan kesempatan siswa untuk 

aktif dan berinteraksi langsung dengan lingkungan yang ada disekitarnya, 

sehingga siswa dapat terpacu rasa keingintahuannya terhadap materi yang sedang 

dipelajari. 

6. Implementasi Pendekatan Aktivitas Aesop’s Berorientasi lingkungan. 

Implementasi pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan pada 

pembelajaran materi pencemaran lingkungan bertujuan agar siswa mengalami 

pengalaman belajar dan dapat membangun konsepnya sendiri berdasarkan 

interaksi dengan sumber belajar secara langsung dan masalah nyata yang ditemui 

di lingkungan sekitarnya. Guru berperan sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran agar siswa memperoleh pengalaman belajar dan penemu konsepnya 
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sendiri (proses inkuiri). Adapun pengalaman belajar yang akan diperoleh siswa 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 1  Implementasi pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan  pada  
pembelajaran yang diterapkan. 

Akitifitas Aesop’s Pengalaman Belajar 
Keterampilan Berpikir  
Berbasis Observasi 
 

Siswa melakukan observasi di 
daerah aliran sungai tempat 
pembuangan limbah industri tenun. 

 
Logika Hipotesis Deduktif Siswa membuat hipotesis tentang 

adanya keterkaitan antara kegiatan 
industri tenun dengan masalah 
pencemaran air yang terjadi.  

 
Analisis Data  Siswa melakukan analisis data yang 

diperoleh dari kegiatan observasi. 
Berdasarkan hasil analisis data siswa 

 
 
 
 
 
Inkuiri terbimbing 

dapat membuat kesimpulan tentang 
adanya keterkaitan antara kegiatan 
industri tenun dengan masalah 
pencemaran air yang terjadi.   
 
Siswa dibimbing dalam kegiatan 
diskusi, membuat rancangan 
kegiatan identifikasi pencemaran air, 
observasi, dan analisis data hingga 
siswa menemukan konsep materi  
pencemaran lingkungan. 

7. Materi Pencemaran 

Materi pencemaran lingkungan tingkat SMA merupakan materi yang 

dipelajari oleh siswa kelas X pada semester genap, sesuai dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) materi ini memiliki standar kompetensi: 4. 

Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi, dan 

energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. Standar kompetensi 

ini dijabarkan dalam empat kompetensi dasar, yaitu:  

1. Mendeskripsikan peran komponen ekosistem  dalam aliran energi dan daur 

biogeokimia serta pemanfaatan komponen ekosistem bagi kehidupan 

2. Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah kerusakan/ 

pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan 
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3. Menganalisis jenis-jenis limbah dan daur ulang limbah 

4. Membuat produk daur ulang limbah 

Kompetensi dasar yang dicapai dalam penelitian ini adalah KD 4.2 

Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah kerusakan atau 

pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan. 
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B. Kerangka Berfikir dan Hipotesis 

1. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah “Penerapan pendekatan aktivitas aesop’s 

berorientasi lingkungan pada pembelajaran materi pencemaran lingkungan dapat 

mengoptimalkan aktivitas dan hasil belajar siswa SMAN 2 Pemalang”. 

 

 

Gambar 1 Kerangka berpikir 

Kelebihan pendekatan 
aktivitas  aesop’s berorientasi 
lingkungan 
• Memberikan pengalaman 

belajar (Rusbult 2000) 
• Menambah wawasan dan 

motivasi belajar, serta 
meningkatkan hasil belajar 
(Susilogati et al.,2007) 

• Menambah keefektifan belajar 
(Sudarmin et al. 2012) 

 

Hasil Observasi 
• Pembelajaran  sebagian besar 

menggunakan  metode ceramah. 
• Pembelajaran belum memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 
• Pembelajaran berpusat pada guru/ Teacher 

centered learning. 
• Konsep hanya dari guru 
• Siswa pasif 
• Hasil belajar belum optimal (50% siswa 

belum memenuhi KKM) 
 

Aktifitas dan Hasil Belajar optimal 
o Seluruh siswa mencapai kriteria aktivitas belajar aktif 

dan sangat aktif. 
o 70 % siswa mencapai nilai akhir > 80 

 

Pembelajaran yang ideal 
• Pembelajaran menggunakan metode yang 

bervariasi dan menyenangkan. 
• Pembelajaran memanfaatkan lingkungan 

sekitar sebagai sumber belajar. 
• Pembelajaran berspusat pada siswa/ 

Student centered learning 
• Siswa dibimbing untuk menemukan 

konsep. 
• Siswa aktif 
• Hasil belajar optimal. 

 

Penerapan Pendekatan Aktivitas Aesop’s 
Berorientasi Lingkungan 

Pembelajaran Materi Pencemaran Lingkungan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Pemalang Kecamatan Taman, 

Kabupaten Pemalang pada semester genap tahun ajaran 2012/2013. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 

SMAN 2 Pemalang semester genap Tahun Ajaran 2012-2013 yang terdiri dari 

sembilan kelas yaitu kelas X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 dan X9. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik convenience sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan (Sugiyono 2006). 

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran biologi, 

peneliti mendapat masukkan dan saran untuk mengambil kelas X1 dan kelas X3 

sebagai sampel dengan pertimbangan bahwa kelas yang diambil sebagai sampel 

tersebut memiliki aktivitas dan hasil belajar yang kurang optimal jika 

dibandingkan dengan kelas yang lain. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini meliputi: 

1. Variabel bebas, berupa: Pembelajaran materi pencemaran lingkungan dengan 

pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan. 

2. Variabel terikat berupa: Aktifitas dan hasil belajar siswa. 

D. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experimental) 

dengan One –Shot Case Study (Arikunto 2006). Penelitian ini terdiri 2 tahap yaitu 

tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.  

Pola desain One Shoot Case Study adalah sebagai berikut: 

    X    O 

. 

15 
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Keterangan: 

 X:  Perlakuan 
 O:  Hasil observasi sesudah perlakuan 
 
E. Prosedur Penelitian 

          Penelitian ini terdiri atas 2 tahap, yaitu: tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan. Adapun penjelasan dari kedua tahapan tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Persiapan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah: 

a. Melakukan observasi di SMAN 2 Pemalang. 

b. Menentukan Subyek penelitian. 

c. Merancang desain pembelajaran sesuai dengan pendekatan aktivitas aesop’s 

berorientasi lingkungan. 

d. Menyusun instrumen penelitian berupa silabus, RPP, lembar diskusi siswa, 

lembar observasi aktifitas siswa, lembar kinerja guru, kuisioner tanggapan 

siswa dan guru terhadap pembelajaran yang disajikan. 

e. Membuat soal evaluasi. 

f. Melakukan uji coba soal evaluasi, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah 

soal layak digunakan sebagai alat pengumpulan data atau tidak. Hasilnya 

dianalisis untuk menghitung validitas, reliabilitas dan tingkat kesukaran setiap 

soal. Pada penelitian ini obyek ujicoba dipilih dari kelas XI yang sudah pernah 

mendapatkan materi pencemaran lingkungan. 

g. Analisis hasil uji coba instrument penelitian. 

Analisis yang digunakan dalam pengujian instrumen ini adalah: 

1. Validitas butir soal  

          Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu instrumen. Untuk menghitung validitas butir soal digunakan 

rumus Korelasi point biserial. 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
r xy
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Keterangan: 
rxy   = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 
N    = Jumlah subyek 
X    = Skor item 
Y    = Skor total  (Arikunto, 2006) 

          Harga rxy yang diperoleh dari tiap-tiap item kemudian dikonsultasikan 

dengan tabel r product moment dengan taraf signifikan 5 %, jika harga rhitung ≥ 

r tabel item soal dikatakan valid, dan jika sebaliknya maka soal dikatakan tidak 

valid. Rekapitulasi hasil analisis validitas butir soal uji coba yang telah 

diujicobakan pada kelas XI SMA Negeri 2 Pemalang disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 Rekapitulasi validitas butir soal uji coba 

No. 
Kategori 

Soal 
No. Soal Jumlah soal 

1. Valid 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 

24 

2. Tidak valid 3, 9, 14, 17, 22, 28 6 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21 

2. Reliabilitas soal 

Reliabilitas soal adalah ukuran kemampuan perangkat tes atau instrumen. 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika tes tersebut memberikan keajegan atau 

kestabilan dan konsisten dari karakteristik yang diteliti, sehingga mampu 

mengungkapkan data yang bisa dipercaya. 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung reliabilitas instrumen 

adalah:  

  
( )








 −−−








−
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 Keterangan: 
 r11  = Reliabilitas soal 
 M   = Skor rata-rata  
 k     = Jumlah butir soal 
 Vt   = Variasi skor total = kuadrat simpangan baku skor total      (Arikunto, 2006) 

 
Harga rhitung yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan r tabel 

product moment dengan taraf signifikansi 5%. Item soal dikatakan reliabel jika 
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rhitung  > rtabel. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh rhitung soal 

uji coba adalah 0,842  dengan rtabel 0,312. Ini berarti rhitung  > r tabel maka tes 

tersebut dikatakan reliabel. 

3. Tingkat kesukaran soal 

Taraf kesukaran yaitu prosentase  jumlah siswa yang menjawab soal 

dengan benar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal 

disebut dengan indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya tingkat kesukaran 

dapat dihitung dengan rumus: 

 

Keterangan: 

P  = Indeks Kesukaran 
B  = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 
JS  = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut: 

P = 0,00 – 0,30 adalah soal sukar 
P = 0,31 – 0,70 adalah soal sedang 
P = 0,71 – 1,00 adalah soal mudah   (Rudyatmi, 2011). 
 
Rekapitulasi hasil analisis tingkat kesukaran soal uji coba yang telah diujicobakan 

pada kelas XI SMA Negeri 2 Pemalang disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3  Rekapitulasi tingkat kesukaran soal uji coba 

No. 
Kategori 

Soal 
No. Soal 

Jumlah 
Soal 

1. Sukar 11, 17, 19, 20, 26, 28, 30 7 
2. Sedang 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 

23, 25, 27, 29 
15 

3. Mudah 1, 2, 3, 5, 9, 14, 16, 24 8 
*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21  

4. Daya pembeda soal 

Rumus daya pembeda (Arikunto 2009): 

D = 
��

��
−

��

��
  

Keterangan: 

D = daya pembeda 

JS

B
P =
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JA = banyaknya peserta kelompok atas 
JB = banyaknya peserta kelompok bawah 
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 
BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 
 
Klasifikasi daya pembeda: 

D = 0,00 – 0,20 : jelek 
D = 0,21 – 0,40 : cukup 
D = 0,41 – 0,70 : baik 
D = 0,71 – 1,00 : baik sekali 
D = negatif, semuanya tidak baik. 
 
Rekapitulasi hasil analisis daya pembeda soal uji coba yang telah diujicobakan 

pada kelas XI SMA Negeri 2 Pemalang disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4  Rekapitulasi daya pembeda soal uji coba 

No. 
Kategori 

Soal 
No. Soal Jumlah Soal 

1.  Jelek  3, 9, 14, 17, 22, 28 6 
2. Cukup  1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 

20, 23, 24, 26, 27, 30 
16 

3. Baik  2, 8, 15, 16, 18, 29 6 
4. Baik Sekali 21, 25 2 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21   

Soal uji coba yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 soal dan 

memenuhi kriteria: soal dinyatakan valid, reliabel, mempunyai daya pembeda 

minimal cukup, dan memiliki komposisi tingkat kesukaran soal berupa 25% 

sukar, 50% sedang, dan 25% mudah. Adapun soal uji coba yang digunakan dalam 

penelitian ini disajikan pada tabel 5.  

Tabel 5 Jumlah butir soal uji coba yang digunakan dalam penelitian 

No. Indikator Tingkat kesukaran Jumlah 
Soal Sukar Sedang Mudah 

1. 1 11 4, 6, 7, 8, 12, 15 1, 2, 5 10 
2. 2 19, 20, 26, 30  18, 21, 23, 25  16, 24   10 

Empat soal uji coba yang dinyatakan valid, reliabel, dan mempunyai daya 

pembeda minimal cukup, namun tidak dipergunakan berturut-turut adalah 10, 13, 

27, dan 29.  
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2. Pelaksanaan penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 2 Pemalang pada siswa  kelas X. 

Secara garis besar pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan silabus dan RPP yang telah disusun 

pada kelas yang digunakan sebagai sampel penelitian. 

b. Selama proses pembelajaran observer melakukan pengamatan terhadap kinerja 

guru melalui lembar observasi kinerja guru dan aktivitas siswa dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa.  

c. Memberikan angket tanggapan siswa dan guru pada akhir pembelajaran materi 

pencemaran. 

F. Data dan Cara Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X di SMAN 2 

Pemalang Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah: 

a. Aktivitas belajar siswa. 

b. Hasil belajar siswa. 

c. Kinerja guru 

d. Tanggapan siswa dan guru.  

3. Cara Pengumpulan Data 

a. Data aktivitas belajar siswa diambil melalui lembar observasi aktivitas siswa 

selama kegiatan observasi dan diskusi. 

b. Data hasil belajar siswa diambil melalui nilai postes, nilai tugas dan nilai tes 

evaluasi. 

c. Data kinerja guru diambil melalui lembar observasi kinerja guru selama 

proses pembelajaran. 

d. Data tanggapan siswa diperoleh melalui lembar angket siswa. 

e. Data tanggapan guru di ambil melalui lembar wawancara guru 
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G. Metode Analisis Data 

a. Analisis data aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Data aktivitas siswa dalam pembelajaran diperoleh menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa dan dianalisis secara deskriptif.  

Kriteria tingkat keatifan siswa dalam pembelajaran: 

Sangat aktif = skor > 12 
Aktif = skor 8-12 
Cukup aktif = skor < 8 

b. Analisis data hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh dari nilai postes, nilai tugas dan nilai tes 

evaluasi yang dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

NA =
4

)2()1()1( xevaluasixtugasxpostes ++  

c. Analisis data kinerja guru 

Data kinerja guru dalam pembelajaran dianalisis secara deskriptif sesuai 

dengan jumlah skor kriteria kinerja guru yang diperoleh dalam pembelajaran. 

Kriteria kinerja guru dalam pembelajaran. 

Sangat baik = skor 28-32  
baik = skor 23-27 
cukup baik = skor 18-22 
Kurang baik = skor 13-17 
jelek = skor 8-12  

 
d.  Analisis data tanggapan siswa 

Data hasil tanggapan seluruh siswa terhadap pembelajaran dianalisis tiap 

aspek, dimana option jawaban A diberi skor 4, option jawaban B diberi skor 3, 

option jawaban C diberi skor 2, dan option jawaban D diberi skor 1. Skor minimal 

untuk tiap aspek adalah 32 dan skor maksimalnya adalah 128, kemudian skor 

tersebut dibuat kriteria sebagai berikut.
  

Kriteria skor tanggapan siswa 
 
Sangat positif = skor 105-128 
Positif  = skor 81-104 
Cukup positif = skor 57-80 
Kurang positif  = skor < 56 
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e. Analisis data tanggapan guru 

Data tanggapan guru terhadap kegiatan pembelajaran diperoleh melalui 

lembar wawancara tanggapan guru. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

analisis deskriptif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil penelitian 

Pembelajaran materi pencemaran lingkungan dengan menerapkan 

pendekatan aktivitas aesop’s telah dilaksanakan  di SMAN 2 Pemalang. Hasil 

penelitian yang diperoleh meliputi data aktivitas siswa, hasil belajar siswa, kinerja 

guru dalam pembelajaran, serta tanggapan siswa dan tanggapan guru terhadap 

pembelajaran yang diterapkan.  

1. Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas siswa dalam pembelajaran diperoleh dengan menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran. Adapun hasil 

observasi aktivitas belajar siswa kelas X.1 dan X.3 disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 6  Jumlah siswa dengan kriteria tingkat aktivitas belajar yang dicapai pada 
kegiatan pembelajaran  

Kriteria 
keaktifan 

Jumlah siswa (%) 
Kelas X.1 Kelas X.3 

Kegiatan Belajar Kegiatan Belajar 
Diskusi 

I  
Diskusi 

II  
Observasi Diskusi 

I   
Diskusi 

II  
Observasi 

Sangat aktif 18  
(56%) 

21 
(66%) 

26 
(81%) 

19 
(59%) 

28 
(88%) 

29 
(91%) 

Aktif 14  
(44%) 

11 
(34%) 

6 
(19%) 

13 
(41%) 

4 
(12%) 

3 
(9%) 

Cukup aktif 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 22 

Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat aktivitas belajar siswa kelas 

X.1 dan X.3 seluruhnya mencapai kriteria aktif dan sangat aktif pada setiap 

kegiatan belajar. Meskipun seluruh siswa telah mencapai  kriteria aktivitas belajar 

aktif dan sangat aktif pada setiap kegitan belajar, tetapi berdasarkan hasil analisis 

lembar aktivitas siswa pada kegiatan diskusi I masing-masing terdapat sebanyak 

19 (60%) siswa kelas X.1 dan X.3 serta pada kegiatan diskusi II sebanyak 18 

(56%) siswa kelas X.1 dan 17 (53%) siswa kelas X.3 memperoleh skor rendah 

pada aspek mempresentasikan hasil diskusi kelompok.  

21 

23 
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2. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar dalam penelitian ini diperoleh dari nilai tugas, postes, dan tes 

evaluasi akhir yang masing-masing diberi bobot 1:1:2. Adapun data hasil belajar 

siswa disajikan pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7  Hasil belajar siswa kelas X.1 dan X.3 

No. Nilai akhir siswa 
Jumlah siswa 

Keterangan 
Kelas X. 1  Kelas X. 3  

1. ≥ 80 27 (84%) 29 (91%) Tuntas, optimal 
2. 70-79 2 (6%) 1 (3%) Tuntas, tidak optimal 
3.  < 70 3 (10%) 2 (6%) Tidak tuntas 

∑ siswa 32 32  
*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23 

Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa 27 (84%) siswa dari kelas X.1 dan 

29 (91%) siswa dari kelas X.3 mencapai nilai akhir hasil belajar ≥ 80 (tuntas, 

optimal), serta 2 (6%) siswa dari kelas X.1 dan 1 (3%) siswa dari kelas X.3 

mencapai nilai akhir hasil belajar 70-79 (tuntas, tidak optimal), namun demikian 

masih terdapat 3 (10%) siswa dari kelas X.1 dan 2 (6%) siswa dari kelas X.3 yang 

memperoleh nilai akhir hasil belajar < 70 (tidak tuntas). Meskipun masih terdapat 

siswa yang memperoleh nilai akhir hasil belajar tidak tuntas, tetapi dapat 

dikatakan desain pembelajaran yang diterapkan telah mampu mengoptimalkan 

hasil belajar siswa. 

3. Kinerja Guru 

Kinerja guru yang diamati dalam proses pembelajaran adalah kinerja guru 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelakasanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Hasil analisis observasi kinerja guru 

disajikan pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 8  Kinerja guru pada pembelajaran materi pencemaran lingkungan 

Kelas Pertemuan 
Skor  

kinerja guru  
Kriteria 

X.1 I 27 Baik 
 II 30 Sangat Baik 

X.3 I 28 Sangat Baik 
 II 29 Sangat Baik 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24 
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Berdasarkan data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa kinerja guru pada 

pembelajaran materi pencemaran lingkungan mencapai kriteria baik dan sangat 

baik. Skor kinerja guru yang diperoleh pada kegiatan pembelajaran di kelas X.1 

untuk pertemuan I adalah 27 dengan kriteria baik dan untuk pertemuan II adalah 

30 dengan kriteria sangat baik, sementara skor kinerja guru yang diperoleh pada 

kegiatan pembelajaran di kelas X.3 untuk pertemuan I adalah 28 dengan kriteria 

baik dan untuk pertemuan II adalah 29 dengan kriteria sangat baik, namun 

demikian dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat aspek dari kinerja guru yang 

mendapat skor rendah. Aspek tersebut adalah pembagian kelompok belajar dan 

pengelolaan kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Meskipun dalam pelaksanaan 

pembelajaran masih terdapat aspek dari kinerja guru yang mendapat skor rendah, 

guru telah berhasil melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai RPP yang telah 

ditentukan 

4. Tanggapan Siswa 

Data hasil angket tanggapan siswa diperoleh dengan menganalisis lembar 

angket tanggapan siswa yang diberikan pada akhir proses pembelajaran. Hasil 

analisis tanggapan siswa disajikan pada Tabel 9 berikut. 

Tabel 9  Rekapitulasi tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

No Aspek yang ditanyakan 
Skor aspek Kriteria 

tanggapan Kelas X.1 Kelas X.3 
1. Siswa menyukai kegiatan belajar 

yang telah dilakukan 
115 106 Sangat positif 

2. Siswa merasa memahami materi 
pencemaran lingkungan 

94 96 Positif  

3. Siswa merasa termotivasi untuk 
aktif dalam kegiatan pembelajaran 

109 107 Sangat positif 

4. Siswa setuju jika pembelajaran 
yang telah dilakukan diterapkan 
pada materi biologi lainnya 

108 109 Sangat positif 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 26 

Berdasarkan data pada Tabel 9, menunjukkan bahwa kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan mendapat tanggapan positif dan sangat positif. 

Tiga dari empat aspek yang ditanyakan mendapat tanggapan sangat positif dan 

satu aspek mendapat tanggapan positif. Namun demikian berdasarkan hasil 

analisis angket tanggapan siswa terdapat 1 siswa kelas X.1 menyatakan kurang 
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menyukai kegiatan pembelajaran, 7 siswa (4 siswa kelas X.1 dan 3 siswa kelas 

X.3) menyatakan merasa kurang memahami materi pencemaran lingkungan, 4 

siswa (3 siswa kelas X.1 dan 1 siswa kelas X.3) merasa kurang termotivasi untuk 

aktif dalam kegiatan pembalajaran, serta 4 siswa (3 siswa kelas X.1 dan 1 siswa 

kelas X.3) kurang setuju jika kegiatan belajar diterapkan pada materi biologi lain. 

5. Tanggapan Guru 

Data tanggapan guru terhadap penerapan pendekaran aktivitas aesop’s 

pada pembelajaran materi pencemaran lingkungan diperoleh dengan melakukan 

wawancara terhadap guru biologi SMA Negeri 2 Pemalang yang mendampingi 

kegiatan belajar. Adapun data tanggapan guru terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan disajikan pada tabel 10 berikut. 

Tabel 10 Tanggapan guru terhadap penerapan pendekatan aktivitas aesop’s pada 
pembelajaran materi pencemaran lingkungan 

No. Pertanyaan Jawaban 
1. Kesan terhadap pembelajaran yang 

diterapkan 
Bagus, pembelajaran materi 
pencemaran lingkungan 
menggunakan pendekatan ini 
dapat memberikan pengalaman 
nyata bagi siswa serta memotivasi 
siswa untuk aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. 

2. Pendekatan yang digunakan dapat 
mengoptimalkan aktivitas dan hasil 
belajar  

Ya, pendekatan ini dapat 
mengoptimalkan siswa untuk aktif 
dalam kegiatan pembelajaran dan 
dapat mengoptimalkan hasil 
belajar siswa. 

3.  Keunggulan yang ditemukan 
selama proses pembelajaran 

Keunggulan yang ditemukan 
adalah siswa menjadi lebih 
aktif, siswa dapat memperoleh 
pengalaman ilmiah dalam 
belajar serta siswa sebagai 
penemu konsepnya sendiri. 

4. Kekurangan yang ditemukan 
selama proses pembelajaran  

Pembelajaran membutuhkan 
waktu relatif lama.  

5. Tertarik menerapkan pendekatan 
Aktivitas Aesop’s berorientasi 
lingkungan pada materi biologi 
yang lain 

Ya, tertarik untuk menerapkan  
pada materi biologi lain yang 
cocok dengan pendekatan ini.  

 
*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 27 
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Berdasarkan data pada Tabel 10, menunjukkan bahwa guru biologi SMA 

Negeri 2 Pemalang memberikan tanggapan yang positif terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Hal tersebut ditunjukkan oleh jawaban guru yang 

menyatakan bahwa pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan dapat 

memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, membantu siswa 

memperoleh pengalaman ilmiah dalam belajar, membantu siswa untuk 

menemukan konsepnya sendiri dalam belajar, dan dapat mengoptimalkan hasil 

belajar siswa. Guru juga menyatakan tertarik untuk menerapkan pendekatan ini 

pada materi biologi lain yang cocok. Meskipun secara umum guru memberikan 

tanggapan yang positif terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

namun guru menyampaikan kekurangan dari pendekatan ini yaitu pembelajaran 

membutuhkan waktu yang relatif lama. 

 

B. Pembahasan 

1. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai hasil belajar (Sardiman 2007). Aktivitas siswa  

yang dilakukan selama kegiatan belajar merupakan salah satu indikator adanya 

keinginan siswa untuk belajar. Data aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini 

diperoleh menggunakan lembar observasi aktivitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran. Aktivitas belajar siswa yang diamati selama pembelajaran meliputi 

aktivitas dalam kegiatan diskusi I dan II serta kegiatan observasi di lingkungan 

perairan industri tenun. 

Berdasarkan data aktivitas belajar siswa yang terdapat pada Tabel 6, secara 

umum siswa telah aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seluruh siswa kelas X.1 dan 

kelas X.3 telah mencapai kriteria aktivitas belajar aktif dan sangat aktif pada 

kegiatan diskusi I, diskusi II, dan kegiatan observasi. Berdasarkan hasil tersebut di 

atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran materi pencemaran lingkungan yang 

diterapkan dengan pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan telah 

mampu mengoptimalkan aktivitas belajar siswa. 
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Pencapaian tingkat aktivitas belajar siswa X.1 dan X.3 dalam kriteria aktif 

dan sangat aktif kemungkinan besar disebabkan karena siswa menyukai kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil analisis angket tanggapan 

siswa yang disajikan pada Tabel 9, diketahui siswa kelas X.1 dan X.3 memberikan 

tanggapan sangat positif (skor 115 dan 106) menyukai kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Rasa suka yang dimiliki siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini juga ditunjukkan dari hasil tanggapan siswa (Tabel 9), 

diketahui siswa kelas X.1 dan X.3 memberikan tanggapan sangat positif (skor 109 

dan 107) menyatakan merasa termotivasi untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang 

menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan aktivitas aesop’s 

dapat menumbuhkan motivasi belajar (Susilogati et al. 2007) 

Pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang didesain untuk mengoptimalkan aktivitas siswa 

dalam belajar. Kegiatan belajar dalam penelitian ini didesain berdasarkan empat 

aktivitas aesop’s yaitu keterampilan berpikir berbasis observasi, logika hipotesis 

deduktif, analisis data dan inkuiri terbimbing. Empat aktivitas ini dipadukan 

dengan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sasaran, sumber, dan sarana 

belajar akan membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena siswa dituntut 

untuk melakukan aktivitas belajarnya secara langsung melalui kegiatan membuat 

hipotesis, membuat rancangan kegiatan identifikasi pencemaran air, melakukan 

observasi di lingkungan perairan industri tenun, dan mendiskusikan data hasil 

observasi. Selain itu pada saat kegiatan observasi siswa juga menghadapi objek 

yang dipelajarinya secara langsung sehingga siswa dituntut untuk lebih aktif 

dalam pembelajaran agar mampu memahami materi yang sedang dipelajari.  

Walaupun seluruh siswa telah mencapai  kriteria aktivitas belajar aktif dan 

sangat aktif pada setiap kegiatan belajar, berdasarkan hasil analisis lembar 

aktivitas siswa terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar siswa memperoleh 

skor rendah pada aspek mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pada kegiatan 

diskusi I masing-masing terdapat sebanyak 19 siswa (60%) dari kelas X.1 dan 
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kelas X.3 serta pada kegiatan diskusi II sebanyak 18 siswa (56%) dari kelas X.1 

dan 17 siswa (53%) dari kelas X.3 memperoleh skor rendah dalam 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

Adanya lebih dari 50% siswa yang memperoleh skor rendah pada aspek 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok kemungkinan disebabkan karena 

kurangnya kesiapan dan keterampilan siswa dalam melakukan presentasi. 

Permasalahan kurangnya kesiapan dan keterampilan siswa dalam presentasi ini 

perlu kiranya mendapat perhatian agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan 

menciptakan kondisi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, misalnya guru 

dapat memberikan reward berupa hadiah bagi siswa yang dapat 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan baik sehingga siswa dapat lebih 

tertarik dan aktif mempresentasikan hasil diskusi dalam pembelajaran. 

2. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar materi pencemaran lingkungan dalam penelitian ini diperoleh 

dari rata-rata nilai tugas, postes, dan tes evaluasi yang masing-masing diberi bobot 

1:1:2. Berdasarkan data pada Tabel 7 diketahui bahwa sebanyak 84 % siswa dari 

kelas X.1 dan 91% dari kelas X.3 telah mencapai nilai akhir hasil belajar ≥ 80 

(tuntas dan optimal). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

materi pencemaran lingkungan yang diterapkan dengan pendekatan aktivitas 

aesop’s berorientasi lingkungan telah mampu mengoptimalkan hasil belajar siswa. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian  Sudarmin et al. (2012) yang menyatakan 

bahwa penerapan pendekatan aesop’s berpengaruh positif terhadap hasil belajar. 

Pencapaian hasil belajar yang optimal dalam penelitian ini dimungkinkan 

karena siswa melakukan aktivitas belajarnya secara langsung melalui kegiatan 

membuat hipotesis, membuat rancangan kegiatan observasi, melakukan observasi, 

dan menganalisis data hasil observasi sehingga siswa dapat lebih mudah 

memahami materi yang dipelajari. Materi yang dipelajari juga dapat bertahan 

lebih lama dalam memori siswa karena siswa menghadapi langsung objek yang 

dipelajari dan aktif dalam kegiatan belajarnya. 
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Meskipun secara umum pembelajaran materi pencemaran lingkungan yang 

diterapkan dengan pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan telah 

mampu mengoptimalkan hasil belajar siswa namun masih terdapat 3 siswa (10%) 

dari kelas X.1 dan 2 siswa (6%) dari kelas X.3 yang memperoleh nilai akhir hasil 

belajar < 70 (tidak tuntas). Adanya siswa yang memperoleh nilai hasil belajar < 70 

(tidak tuntas) diduga karena siswa bersangkutan kurang menyukai kegiatan 

pembelajaran sehingga siswa menjadi kurang termotivasi dalam kegiatan 

pembelajaran dan akhirnya siswa merasa kesulitan memahami materi yang 

dipelajari. Berdasarkan hasil analisis angket tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran yang diterapkan, 5 siswa yang hasil belajaranya tidak tuntas 

diketahui 1 siswa memberikan tanggapan kurang menyukai kegiatan 

pembelajaran, kurang termotivasi, dan kurang memahami materi yang dipelajari, 

3 siswa memberikan tanggapan kurang termotivasi dan kurang memahami materi 

yang dipelajari, serta 1 siswa memberikan tanggapan kurang memahami materi 

yang dipelajari.  Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa 5 siswa yang 

hasil belajarnya tidak tuntas memberikan tanggapan merasa kurang memahami 

materi yang dipelajari, untuk itu langkah yang dapat ditempuh guru adalah dengan 

mendorong siswa agar membaca ringkasan materi pencemaran lingkungan yang 

diberikan sebelum kegiatan pembelajaran. Pada akhir kegiatan pembelajaran guru 

juga hendaknya dapat me-review kembali materi yang telah dipelajari sehingga 

dapat memberikan pemahaman pada siswa yang belum atau kurang paham. 

3. Kinerja Guru 

Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan 

pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar (Rasyid 2008). 

Keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran sangat ditentukan oleh peran seorang 

guru. Guru yang dapat menjalankan perannya dengan baik akan dapat 

mewujudkan kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hal ini 

tentunya akan membawa dampak positif terhadap hasil belajar siswa. 

Data kinerja guru diperoleh dari hasil observasi menggunakan lembar 

observasi kinerja guru. Kinerja guru yang diamati dalam proses pembelajaran 

adalah kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang 
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telah disusun. Kinerja guru yang diamati meliputi memotivasi siswa agar siswa 

terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, 

membagi siswa dalam beberapa kelompok belajar, membimbing siswa dalam 

kegiatan diskusi, memberi penguatan, mengelola kelas saat kegiatan 

pembelajaran, dan membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari. 

Berdasarkan data pada Tabel 8, diketahui bahwa kinerja guru dalam 

pembelajaran mencapai kriteria baik dan sangat baik. Skor kinerja guru yang 

diperoleh pada kegiatan pembelajaran di kelas X.1 adalah 27 dan 30 (termasuk 

dalam kriteria baik dan sangat baik), sementara skor kinerja guru pada kegiatan 

pembelajaran di kelas X.3 adalah 28 dan 29 (termasuk dalam kriteria sangat baik). 

Walaupun secara umum kinerja guru dalam pembelajaran telah mencapai kriteria 

baik dan sangat baik, tetapi terdapat aspek yang memperoleh skor rendah. Aspek 

tersebut adalah pembagian kelompok belajar dan pengelolaan kelas saat kegiatan 

pembelajaran. Pada kelas X.1 guru dirasa kurang membagi perhatian terhadap 

semua siswa dan kurang mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Pada 

kelas X.3 pada saat pembagian kelompok belajar guru dirasa kurang tegas dan 

kurang efisen menggunakan waktu sehingga pembelajaran menjadi lebih lama. 

Untuk itu kedepan hendaknya guru lebih dapat membagi perhatian kepada semua 

siswa dan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, serta guru 

hendaknya lebih tegas dalam pembelajaran dan memperhatikan penggunaaan 

alokasi waktu sesuai dengan RPP yang telah ditentukan. Meskipun dalam 

pelaksanaan pembelajaran masih terdapat aspek dari kinerja guru yang mendapat 

skor rendah, guru telah berhasil melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti RPP 

yang telah ditentukan sehingga dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran 

yang diterapkan telah mampu mengoptimalkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

4. Tanggapan Siswa 

Berdasarkan data pada Tabel 9, menunjukkan bahwa kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan mendapat tanggapan positif dan sangat positif. 

Tiga dari empat aspek yang ditanyakan mendapat tanggapan sangat positif dan 

satu aspek mendapat tanggapan positif. Meskipun secara umum siswa 



32 
 

 

memberikan tanggapan positif dan sangat positif terhadap kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan, tetapi berdasarkan hasil analisis angket tanggapan siswa 

terdapat 1 siswa kelas X.1 menyatakan kurang menyukai kegiatan pembelajaran, 7 

siswa (4 siswa kelas X.1 dan 3 siswa kelas X.3) menyatakan merasa kurang 

memahami materi pencemaran lingkungan, 4 siswa (3 siswa kelas X.1 dan 1 siswa 

kelas X.3) merasa kurang termotivasi untuk aktif dalam kegiatan pembalajaran, 

serta 4 siswa (3 siswa kelas X.1 dan 1 siswa kelas X.3) kurang setuju jika kegiatan 

belajar diterapkan pada materi biologi lain. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat 

mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kendala siswa dalam belajar, misalnya 

pada akhir kegiatan pembelajaran guru dapat menanyakan secara personal terkait 

dengan kendala yang dialami siswa pada saat pembelajaran sehingga kendala 

tersebut dapat teratasi dan pada akhirnya siswa menjadi lebih menyukai kegiatan 

pembelajaran, lebih termotivasi, dan menjadi lebih mudah memahami materi yang 

dipelajari. 

5. Tanggapan Guru 

Data tanggapan guru terhadap pembelajaran  diperoleh dari hasil wawancara 

dengan guru mata pelajaran Biologi SMA Negeri 2 Pemalang. Berdasarkan hasil 

wawancara secara umum guru memberikan tanggapan positif terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menyatakan bahwa pembelajaran 

materi pencemaran lingkungan dengan penerapan pendekatan akitivitas aesop’s 

berorientasi lingkungan dapat memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, membantu siswa memperoleh pengalaman ilmiah dalam belajar, 

membantu siswa untuk menemukan konsepnya sendiri dalam belajar, dan dapat 

mengoptimalkan hasil belajar siswa. Guru juga menyatakan tertarik menggunakan 

pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan pada materi biologi lain 

yang cocok dengan pendekatan ini. Meskipun secara umum guru memberikan 

tanggapan positif terhadap pembelajaran dengan penerapan pendekatan aktivitas 

aesop’s, namun guru menyampaikan kekurangan dari pendekatan ini yaitu 

pembelajaran membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini disebabkan karena 

masih terdapat siswa yang ramai dan gaduh dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga diperlukan waktu untuk menciptakan kondisi pembelajaran menjadi 
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kondusif. Untuk itu hendaknya guru dapat menciptakan kondisi pembelajaran 

lebih kondusif sehingga waktu pembelajaran menjadi lebih efisien. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang lebih 

kondusif adalah dengan menerapakan reward dan punishment. Misalnya guru 

dapat memberikan reward berupa hadiah bagi siswa yang aktif dan berprestasi 

serta memberikan punishment berupa tugas tambahan bagi siswa yang gaduh. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pendekatan aktivitas aesop’s berorientasi lingkungan pada pembelajaran materi 

pencemaran lingkungan dapat mengoptimalkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas X SMAN 2 Pemalang. Seluruh siswa mencapai kriteria aktivitas belajar 

aktif dan sangat aktif serta 84% siswa kelas X.1 dan 91% siswa kelas X.2 

mencapai hasil belajar tuntas dan optimal (hasil belajar > 80). 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat peneliti sampaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengatasi permasalahan adanya kecenderungan sebagian besar siswa     

( > 50%) yang memperoleh skor rendah pada aspek mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok, guru dapat memberikan reward berupa hadiah bagi siswa 

yang dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan baik sehingga 

siswa dapat lebih aktif dan tertarik dalam pembelajaran. 

2. Untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi pencemaran 

lingkungan, guru hendaknya mendorong siswa membaca ringkasan materi 

pencemaran lingkungan yang diberikan sebelum kegiatan pembelajaran dan 

pada akhir kegiatan pembelajaran guru juga hendaknya dapat me-review 

kembali materi yang telah dipelajari untuk memantapkan pemahaman siswa. 
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SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 

SEKOLAH   :  SMA NEGERI 2 PEMALANG  
MATA PELAJARAN   :  BIOLOGI 
KELAS/SEMESTER  :  X /II 

STANDAR KOMPETENSI          :  4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan manusia dalam 
keseimbangan ekosistem 

ALOKASI WAKTU  :  4  × 45 menit 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pembelajaran Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

4.2 Menjelaskan 
keterkaitan 
antara 
kegiatan 
manusia 
dengan 
masalah 
kerusakan/ 
pencemaran 
lingkungan 
dan 
pelestarian 
lingkungan 

 

 

o Pencemaran lingkungan 
� Sumber dan jenis 

polutan  
� Jenis pencemaran 

lingkungan: 
pencemaran air, tanah 
suara, dan udara. 

o Parameter pencemaran 
lingkungan, meliputi: 
� Parameter fisika 
� Parameter kimia 
� Parameter biologi 

o Upaya pencegahan 
pencemaran lingkungan 
 

o Melakukan kajian 
literatur tentang 
materi pencemaran 
lingkungan. 
 

o Melihat tayangan 
video tentang 
kegiatan manusia 
dan pencemaran 
lingkungan. 

 

o Melakukan diskusi 
pencemaran perairan 
di lingkungan 
industri tenun 

  

 

o Menjelaskan sumber 
& jenis polutan 
 

o Menjelaskan jenis-
jenis pencemaran 
lingkungan. 

 

o Mengidentifikasi 
terjadinya 
pencemaran air di 
lingkungan industri 
tenun 

 

o Mengusulkan upaya 
pencegahan 
pencemaran air 
akibat limbah 
industri tenun 

Tes dan 
Non tes 

o Soal pilihan 
ganda 

 

 

 

 

o Lembar 
penilaian 
postest 

 

 

o Lembar 
penilaian 
tugas. 

Limbah cair 
yang 
dihasilkan 
oleh industri 
tenun di 
Kelurahan 
Wanarejan, 
merupakan 
jenis polutan. . 
. . 

a. Kimia 
b. Fisika 
c. Biologi 
d. Biokimia 
e. Biofisika 

 

4 x 45 “ Buku Biologi 
SMA Kelas X 
dan buku lain 
yang relevan.  

 

Lam
piran 1 S

ilabus 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pembelajaran Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

  o Melakukan observasi 
untuk 
mengidentifikasi ada 
tidaknya pencemaran 
perairan di 
lingkungan industri 
tenun  
 

o Melakukan diskusi 
hasil observasi. 
 

o Membuat usulan 
upaya pencegahan 
pencemaran air akibat 
limbah industri tenun. 
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Lampiran 2 RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Nama  Sekolah :  SMA Negeri 2 Pemalang 

Mata Pelajaran :  Biologi 

Kelas / Semester :  X / II 

Alokasi waktu :  4 X 45”  

 

A. Standar Kompetensi 4. 

Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi 

serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem 

B. Kompetensi Dasar 4.2 

Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah kerusakan/ 

pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan sumber dan jenis polutan. 

2. Menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan. 

3. Mengidentifikasi terjadinya pencemaran air di lingkungan industri tenun. 

4. Mengusulkan upaya pencegahan pencemaran air akibat limbah industri tenun. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menjelaskan sumber dan jenis polutan melalui kajian literatur. 

2. Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan melalui kajian 

literatur.  

3. Siswa mampu mengidentifikasi terjadinya pencemaran air di lingkungan 

industri tenun melalui observasi. 

4. Siswa mampu mengusulkan upaya pencegahan pencemaran lingkungan 

melalui penugasan. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Pencemaran lingkungan 

Menurut UU RI No.23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah 

masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke 

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai 
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ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi 

sesuai dengan peruntukannya. 

2. Sumber dan jenis polutan  

a. Sumber polutan dapat berasal dari alam dan aktivitas manusia. Polutan yang 

berasal dari alam, misalnya asap gunung berapi, asap dari kebakaran hutan, 

debu dari letusan gunung, dan suara petir. Polutan yang berasal dari akivitas 

manusia, misalnya limbah dari kegiatan industri, asap pabrik dan kendaraan 

bermotor, suara bising dari pesawat, serta sisa-sisa kotoran ternak, seperti 

kotoran ayam, sapi, dan kerbau yang dapat menimbulkan bau dan penyakit.  

b. Jenis Polutan 

Jenis polutan dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Kimiawi: bahan pencemar berupa zat-zat kimia, misalnya zat radiokatif, logam 

(Hg, Pb, As, Cd, Cu dan Cr), pupuk kimia, pestisida, detergen, sabun, dan zat 

warna tekstil. 

2. Biologi: berupa mikroorganisme, misalnya Escherichia coli, Entamoeba coli 

dan Salmonella typhosa. 

3. Fisik: berupa sampah-sampah anorganik, seperti plastik, kaleng, karet, botol 

minuman, dll. 

3. Jenis pencemaran lingkungan 

a. Pencemaran air 

Pencemaran air adalah masuknya polutan ke dalam air atau berubahnya 

tatanan air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat 

tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya 

(PP RI No. 82 tahun 2001). Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa bahan 

pencemar sebagai berikut. 

a. Pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah 

domestik, misalnya sisa detergen dapat mencemari air. Buangan industri 

seperti timbal (Pb), raksa (Hg), dan Seng (Zn) dapat terakumulasi dan bersifat 

racun. 

b. Sampah organik yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan kandungan 

oksigen di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme. 
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c. Fosfat hasil pembusukan dan pupuk pertanian terakumulasi. Hal ini dapat 

menyebabkan eutrofikasi, yaitu penimbunan meineral yang menyebabkan 

pertumbuhan yang cepat pada alga (alga bloom). Saat alga mati, decomposer 

yang mengurai alga tersebut akan menghabiskan persediaan oksigen dalam 

proses pembusukkan alga. Akibatnya banyak ikan yang mati karena 

kekurangan oksigen. 

d. Kegiatan penangkapan ikan menggunakan racun dapat membunuh hewan-

hewan yang masih kecil. Dengan kata lain racun akan memusnahkan semua 

jenis mahluk hidup yang ada di dalam suatu lingkungan perairan. Kegiatan 

tersebut dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan perairan dan 

menurunkan sumber daya perairan. 

Beberapa polutan pencemaran air dan akibat yang ditimbulkan disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel. Polutan pencemaran air dan akibat yang ditimbulkan 

No. Nama dan Bahan 
Pencemar 

Contoh Sumber 

A. Mengakibatkan gangguan kesehatan 
1. Infectious agent Bakteri, virus, dan 

parasit 
Excreta manusia dan 
hewan. 
 

2. Zat kimia organik Pestisida, minyak, 
bensin, dan 
detergen. 

Pertanian, industri, dan 
rumah tangga. 
 
 

3. Pencemar 
anorganik 

Asam, basa, dan 
logam 

Air limbah industri dab 
bahan pembersih rumah 
tangga 

4. Zat radioaktif Thorium, uranium, 
cesium, dan radon 

Pembangkit listrik, 
penanganan dan 
pengolahan mineral, dan 
sumber alamiah. 

B. Mengakibatkan gangguan ekosistem 
1. Sedimen Tanah dan lumpur Erosi daratan dan banjir 
2. Nutrisi dan unsur 

hara 
Nitrat, fosfat, dan 
ammonium 

Pupuk pertanian. 

3. Zat-zat pengikat 
oksigen 

Pupuk kandang dan 
residu tumbuhan 

Pembuangan kotoran, 
limbah pertanian, pabrik 
kertas, dan pemrosesan 
makanan. 

4. Energi panas Panas Pembangkit listrik dan air 
pendingin industri. 
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b. Pencemaran tanah  

Pencemaran tanah merupakan pencemaran yang disebabkan oleh masuknya 

polutan yang berupa zat cair atau zat padat ke dalam tanah. Bahan cair yang 

berupa limbah rumah tangga, pertanian, dan industri ini akan meresap masuk ke 

dalam tanah. Bahan-bahan ini akan membunuh mikroorganisme di dalam tanah. 

Jika makhluk hidup tersebut merupakan bakteri pengurai, penyediaan humus akan 

berkurang dan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mati tidak akan terurai lagi 

menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. 

Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh beberapa polutan sebagai berikut. 

a. Sampah anorganik, jenis sampah ini tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme 

(non-biodegradable), misalnya: kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas 

botol plastik air mineral, dsb. 

b. Limbah cair, seperti: deterjen, oli, cat, jika meresap kedalam tanah akan 

merusak kandungan air tanah dan bisa membunuh mikro-organisme di dalam 

tanah. 

c. Limbah cair atau padat dari kegiatan industri, misalnya adalah sisa zat warna 

dari industri tenun dan batik, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam 

tembaga, timbal, perak, khrom, arsen dan boron  

d. Limbah pertanian, seperti: sisa-sisa pupuk kimia (ex. TSP dan Urea), pestisida 

pemberantas hama tanaman ex. DDT 

Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah antara lain: 

a. Sampah anorganik dapat menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh 

akar tanaman dan tidak tembus air, sehingga peresapan air dan mineral yang 

dapat menyuburkan tanah hilang dan tanaman sulit tumbuh, bahkan mati sebab 

tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. 

b. Zat kimia yang berasal dari limbah industri, limbah pertanian, dan limbah 

rumah tangga apabila meresap kedalam tanah akan sulit diuraikan, dapat 

mengakibatkan terbunuhnya organisme-organisme tanah sehingga tanah akan 

berkurang kesuburunnya. 

c. Berbagai kandungan logam berat yang dibuang ke tanah dapat mengakibatkan 

gangguan terhadap kesehatan, misalnya dapat memicu kanker, kerusakan otak 

dan ginjal, keracunan hati, dan gangguan pada saraf. 
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c. Pencemaran suara 

Pencemaran suara dapat ditimbulkan oleh adanya suara bising yang 

disebabkan oleh suara mesin pabrik, mesin penggilingan padi, mesin las, pesawat, 

kendaraan bermotor yang berlalu-lalang, dan suara kereta api. Sesuai dengan 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep 48/MENLH/11/1996 

tentang baku tingkat kebisingan menyebutkan bahwa kebisingan adalah bunyi 

yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu 

tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan 

lingkungan. Suara-suara bising dapat menyebabkan terganggunya pendengaran 

manusia. Selain itu, lama-kelamaan suara bising ini akan menimbulkan berbagai 

keluhan pada tubuh kita, misalnya, pusing, mual, jantung berdebar-debar, sulit 

tidur, badan kaku, dan naiknya tekanan darah. 

d. Pencemaran udara. 

Pencemaran udara adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau 

komponen lain ke udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga terjadi 

penurunan kualitas udara sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara 

menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran 

udara ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan, ekosistem, dan iklim. 

Pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap 

pabrik, dan asap pembakaran industri gerabah. Asap yang dihasilkan tersebut 

mengandung bermacam gas yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Gas-

gas tersebut adalah karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), sulfur oksida 

(SO), dan lain-lain. Selain itu pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh gas 

CFC dari lemari es dan AC. Gas tersebut dapat merusak lapisan ozon dan memicu 

terjadinya pemanasan global. 

4. Parameter pencemaran lingkungan. 

Untuk mengetahui apakah suatu lingkungan telah tercemar dan berapa besar 

tingkat pencemaran yang terjadi, dapat digunakan beberapa parameter. Parameter 

pencemaran lingkungan ada 3, yaitu: 

1. Parameter fisika meliputi bau, warna, zat padat terlarut (TS), jumlah zat padat 

terlarut (TSS), kekeruhan, rasa, dan suhu.  
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2. Parameter kimia meliputi pH, alkalinitas, logam-logam berat, BOD (Biological 

Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), DO (Dissolve Oksigen),  

3. Parameter biologi berupa ada tidaknya organisme, misalnya berupa bakteri-

bakteri dan beberapa jenis bentos. 

5. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan 

a. Pencemaran Air 

Berikut adalah beberapa upaya pencegahan pencemaran air yang dapat kita 

lakukan. 

1. Menggunakan air dengan bijaksana 

2. Mengurangi penggunaan detergen. 

3. Mengelola sampah rumah tangga dengan baik. 

4. Tidak membuang sampah ke sungai 

5. Melakukan penyaringan dan pengolahan limbah pabrik sebelum dibuang ke 

lingkungan. 

b. Pencemaran Tanah 

Berikut adalah beberapa upaya pencegahan pencemaran tanah yang dapat 

kita lakukan. 

1. Pisahkan antara sampah organik dan anorganik. Untuk sampah organik yang 

dapat membusuk/diuraikan oleh mikroorganisme dapat diolah menjadi 

kompos, sedangkan untuk sampah anorgaik yang tidak dapat dimusnahkan oleh 

mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara membakar dan sampah yang 

tidak dapat dibakar dapat digiling/dipotong-potong menjadi partikel-partikel 

kecil, kemudian dikubur. 

2. Limbah industri yang mengandung logam berat diolah melalui instalasi 

pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. 

3. Sampah zat radioaktif sebelum dibuang, disimpan dahulu pada sumur-sumur 

atau tangki dalam jangka waktu yang cukup lama sampai tidak berbahaya, baru 

dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman. 

4. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida tidak digunakan secara sembarangan 

namun sesuai dengan aturan dan tidak sampai berlebihan. 

5. Usahakan membuang dan memakai detergen berupa senyawa organik yang 

dapat dimusnahkan/diuraikan oleh mikroorganisme. 
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c. Pencemaran Suara 

Berikut adalah beberapa upaya pencegahan pencemaran suara yang dapat 

kita lakukan. 

1. Uji kebisingan kendaraan bermotor 

2. Tidak mengganti knalpot standar dengan knalpot yang bersuara keras. 

3. Memasang alat peredam bunyi untuk mengurangi suara yang ditimbulkan oleh 

mesin pabrik. 

4. Proteksi dengan sumbat atau tutup telinga dilingkungan pabrik 

5. Pertimbangan lokasi pembangunan bandara atau industri yang dapat 

menimbulkan pencemaran suara harus terletak jauh dari permukiman 

penduduk. 

d. Pencemaran Udara 

Berikut adalah beberapa upaya pencegahan pencemaran udara yang dapat 

kita lakukan. 

1. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil terutama yang mengandung asap 

serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemarkan lingkungan. 

2. Melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara 

memasang bahan penyerap polutan atau saringan. 

3. Membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap dapat menembus 

lapisan inversi thermal agar tidak menambah polutan yang tertangkap di atas 

suatu pemukiman atau kita. 

4. Memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi. 

5. Mengurangi membakar sampah di pekarangan rumah. 

6. Tidak merokok di dalam ruangan. 

 
F. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Aesop’s berorientasi lingkungan 

2. Sumber belajar : daerah aliran sungai lingkungan industri tenun.  

3.  Metode   : kajian literatur, observasi, diskusi,  presentasi.  
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pada minggu sebelumnya guru memberikan ringkasan materi pencemaran 

lingkungan dan menugaskan siswa untuk membacanya. 

Pertemuan I (2 x 45 menit) 

Tahap Rincian Kegiatan Waktu 
Pendahuluan o Guru membuka kegiatan pembelajaran dan 

mengucapkan salam. 
o Guru membangkitkan motivasi dan 

keingintahuan siswa dengan menujukkan air 
sungai yang telah bercampur dengan limbah 
tenun dan mengajukan pertanyaan, 
“Menurut kalian apakah air ini tercemar? 
Mengapa air ini bisa tercemar? Apa dampak 
yang mungkin ditimbulkannya?” 

o Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. 

 
 

 
 
 

5” 

Inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksplorasi 
o Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok heterogen yang terdiri dari 6-7 
siswa. 

o Tiap siswa memakai nomor dada yang 
diberikan guru sesuai dengan nomor 
presensinya. 

o Guru membagikan Lembar Diskusi Siswa 
(LDS). 

 
 
 
 

5” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborasi 
o Guru menjelaskan materi pengantar  

pencemaran lingkungan. 
o Guru menayangkan video tentang kegiatan 

manusia dan pencemaran lingkungan.  
(keterampilan berpikir berbasis 
observasi) 

o Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan 
siswa, penjelasan materi dari guru, dan 
menonton tayangan video tentang  
pencemaran,  guru meminta siswa  
merumuskan hipotesis tentang adanya  
keterkaitan antara pencemaran air yang 
terjadi dengan keberadaan industri tenun. 
(Logika hipotesis deduktif) 
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Tahap 
 

Rincian Kegiatan 
o Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat, 

guru membimbing siswa melakukan diskusi 
membuat rancangan kegiatan observasi yang 
bertujuan untuk mengidentifikasi ada 
tidaknya pencemaran perairan di lingkungan 
industri tenun. (Inkuiri terbimbing) 

o Guru meminta tiap kelompok untuk 
mempresentasikan hipotesis, dan rancangan 
kegiatan yang telah dibuat. 

o Guru memberikan pengarahan dan 
masukkan-masukkan sehingga siswa bisa 
memperbaiki hipotesis dan rancangan 
kegiatannya (Inkuiri terbimbing) . 

Waktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5” 

Konfirmasi 
o Guru membimbing siswa yang masih 

mengalami kesulitan dengan memberikan 
kesempatan siswa untuk mengajukan 
pertanyaan (Inkuiri terbimbing) .  

Penutup o Guru menugaskan siswa untuk melakukan 
observasi di daerah perairan lingkungan 
industri tenun  dan mengidentifikasi ada 
tidaknya pencemaran air pada daerah 
tersebut (keterampilan berpikir berbasis 
observasi-inkuri terbimbing). 

o Guru  menjelaskan kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya dan persiapan 
yang harus dilakukan untuk kegiatan 
tersebut.  

o Guru mengkahiri kegiatan pembelajaran dan 
mengucapkan salam. 

 
 
 
 

 
5’’ 
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Tahap Rincian Kegiatan Waktu 
Pendahuluan o Guru memulai kegiatan pembelajaran dan 

mengucapkan salam 
o Guru mengingatkan siswa tentang materi 

yang telah dipelajari. 
o Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

 
 

 
5” 

Inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksplorasi 
o Guru meminta siswa agar duduk sesuai 

dengan kelompoknya dan mengingatkan 
siswa untuk memakai nomor dada yang 
telah diberikan.  

o Guru membagikan Lembar Diskusi Siswa. 

 
 

5”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70” 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5” 
 

Elaborasi 
o Guru membimbing siswa untuk 

mendiskusikan data yang diperoleh dari 
kegiatan observasi (Kemampuan analisis 
data – inkuri terbimbing) 

o Guru meminta tiap kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. 

o Guru memandu siswa untuk memberikan 
tanggapan terhadap apa yang 
dipresentasikan oleh kelompok lain.  
(Inkuiri terbimbing) 

o Guru memberikan penguatan materi 
pencemaran lingkungan dan meluruskan 
konsep yang salah (Inkuiri terbimbing) . 

Konfirmasi 
o Guru membimbing siswa yang masih 

mengalami kesulitan dengan memberikan 
kesempatan siswa untuk mengajukan 
pertanyaan (Inkuiri terbimbing) . 

Penutup 
 
 

o Guru memberikan tugas kepada siswa 
mencari upaya yang dapat dilakukan untuk 
mencegah pencemaran air akibat limbah 
industri tenun. 

o Guru menjelaskan kegiatan yang akan 
dilakukan pada pertemuan berikutnya. 

o Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dan 
mengucapkan salam. 

 
 

 
5’’ 

 

Pertemuan II (2 x 45 menit) 
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H. Alat dan Bahan yang digunakan. 

Alat  
� Alat tulis 

� Termometer 

� Indikator pH 

� TDS meter 

� Do meter/ Kit Do 

� Penyaring makrobentos 

Bahan 

� Daerah aliran sungai lingkungan industri tenun. 

 

I.  Penilaian.  

1. Teknik : Tes dan non tes 

2. Bentuk instrumen : soal pilihan ganda, rubrik penilaian postes, rubrik penilaian 

tugas.  

 

J. Sumber Pembelajaran 

Anshori, Mochamad & Martono, Joko. 2009. BIOLOGI: Untuk SMA-MA Kelas X. 

Jakarta: Acarya Media Utama. 

Pratiwi, DA. 2007. Biologi Untuk SMA Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

Sulsityorini, Ari. 2009. Biologi 1: Untuk SMA/ MA Kelas X. Jakarta: Balai  

Pustaka. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS X3  

  NO NAMA 
1 Ahmad Syaifudin 
2 Angger Bagus T 
3 Bening Nurezki K 
4 Dandy Yudha H 
5 Danis Amwalul Fikki 
6 Dewi Rista Katrin 
7 Diana Kusuma N 
8 Dohan Agnes Novian 
9 Fariz Maulana 
10 Hanna Nazima 
11 Hida Alfatin Mu 
12 Hikmatuz Akia 
13 Imanoel Wahyu Baguz 
14 Intan Badillah O 
15 Kety setya Mirani 
16 Krisna Aditya P 
17 Kristina F Triani 
18 Laela Rizqi 
19 Lukman Maulana 
20 M Ilham Atthoriq 
21 Medyana Ramadhani 
22 Michael Benaya 
23 Muji Handoko 
24 Niam Ulil Ahlam 
25 Prasetya Tomi I 
26 Prasetya Teguh W 
27 Priyo Mufti Rosyadi 
28 Regita Berlian A 
29 Rizky Ikhsan Tri 
30 Riska Auliyah 
31 Vanessa Afrilia H 
32 Yuniar Dwi Agis A 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS X.1             

  NO NAMA 
1 Ahmad Allam 
2 Andika Adi S 
3 Ayu Novia Yolanda 
4 Azizah alfi 
5 Bagus Jamhuri 
6 Citra Novianti 
7 Corenna Rifki A 
8 Denis Wiki Permana 
9 Defi Aristya Putri 
10 Ena Octaviana 
11 Era Putri Agustiana 
12 Eris Erdianis 
13 Fikhar Dimas J 
14 Fitri Handayani 
15 Fitriana Qibthiya M 
16 Hafid Ilbaqis 
17 Intan Normala B 
18 Kintan Sukma T 
19 Mia Berlian 
20 Muhammad Haniful I 
21 Rika Milyana 
22 Rizki Faizatun Nisa 
23 Regita Dwi A 
24 Septian Dwi Anggara 
25 Siti Haerunisa 
26 Syamsu Hilali 
27 Uswatun Khasanah 
28 Venti Lusyani 
29 Wandha Ahmad Saerih 
30 Widi Dwi Rizki U 
31 Yayang Ramadhani 
32 Yoga Tri Widianto 

Lampiran 3 Daftar Nama Siswa 
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Standar Kompetensi

Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi 

serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem.

Kata Kunci 

Polutan 

Pencemaran 

Parameter pencemaran

Sumber: istockphoto

 

PENDAHULUAN 

Standar Kompetensi 

Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi 

serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. 

Kompetensi Dasar 

Menjelaskan keterkaitan antara 

kegiatan manusia dengan masalah 

kerusakan/ pencemaran 

pelestarian lingkungan.

 

Apa yang terlintas dipikiranmu 

saat kamu mendengar kata 

pencemaran? Mungkin kamu akan 

membayangkan tumpukan sampah 

yang menggunung atau air yang berbau 

busuk bahkan mungkin ada yang 

merasa sesak napas karena 

membayangkan asap hitam yang 

mengepul dari cerobong pabrik. 

Semuanya benar, disini kalian akan 

belajar tentang sumber dan jenis 

polutan, jenis pencemaran lingkungan 

& parameter pencemaran lingkungan. 

pencemaran 

Sumber: istockphoto 

52 

 

Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi 

Menjelaskan keterkaitan antara 

kegiatan manusia dengan masalah 

kerusakan/ pencemaran lingkungan dan 

pelestarian lingkungan. 

Apa yang terlintas dipikiranmu 

saat kamu mendengar kata 

pencemaran? Mungkin kamu akan 

membayangkan tumpukan sampah 

yang menggunung atau air yang berbau 

busuk bahkan mungkin ada yang 

k napas karena 

membayangkan asap hitam yang 

mengepul dari cerobong pabrik. 

Semuanya benar, disini kalian akan 

belajar tentang sumber dan jenis 

polutan, jenis pencemaran lingkungan 

& parameter pencemaran lingkungan.  



 

 
 
 

A. Pengertian Pencemaran lingkungan

Menurut UU RI No.23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah 

masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke 

dalam lingkungan hidup

ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi 

sesuai dengan peruntukannya.

B. Sumber dan jenis polutan 

1. Sumber polutan

Sumber polutan dapat berasal dari alam dan aktivita

berasal dari alam, misalnya asap gunung berapi, asap dari kebakaran hutan, debu 

dari letusan gunung, dan suara petir. Polutan yang berasal dari akivitas manusia, 

misalnya limbah dari kegiatan industri, asap pabrik dan kendaraan berm

bising dari pesawat, serta sisa

kerbau yang dapat menimbulkan bau dan penyakit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jenis Polutan 

Jenis polutan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Kimiawi: bahan pencemar berupa zat

logam (Hg, Pb, As, Cd, Cu dan Cr), pupuk kimia, pestisida, detergen, sabun, 

dan zat warna tekstil.

Gb 1 Kebakaran hutan, contoh polutan penc. udara yang yang berasal dari alam
Sumber: buanasumsel.com

 

PENCEMARAN 

LINGKUNGAN  

Pengertian Pencemaran lingkungan 

Menurut UU RI No.23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah 

masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke 

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai 

ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi 

sesuai dengan peruntukannya. 

Sumber dan jenis polutan  

Sumber polutan  

Sumber polutan dapat berasal dari alam dan aktivitas manusia. Polutan yang 

berasal dari alam, misalnya asap gunung berapi, asap dari kebakaran hutan, debu 

dari letusan gunung, dan suara petir. Polutan yang berasal dari akivitas manusia, 

misalnya limbah dari kegiatan industri, asap pabrik dan kendaraan berm

bising dari pesawat, serta sisa-sisa kotoran ternak, seperti kotoran ayam, sapi, dan 

kerbau yang dapat menimbulkan bau dan penyakit.  

Jenis polutan dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

Kimiawi: bahan pencemar berupa zat-zat kimia, misalnya zat radiokatif, 

logam (Hg, Pb, As, Cd, Cu dan Cr), pupuk kimia, pestisida, detergen, sabun, 

dan zat warna tekstil. 

Gb 1 Kebakaran hutan, contoh polutan penc. udara yang yang berasal dari alam
Sumber: buanasumsel.com 
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Menurut UU RI No.23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah 

masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke 

oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai 

ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi 

s manusia. Polutan yang 

berasal dari alam, misalnya asap gunung berapi, asap dari kebakaran hutan, debu 

dari letusan gunung, dan suara petir. Polutan yang berasal dari akivitas manusia, 

misalnya limbah dari kegiatan industri, asap pabrik dan kendaraan bermotor, suara 

sisa kotoran ternak, seperti kotoran ayam, sapi, dan 

zat kimia, misalnya zat radiokatif, 

logam (Hg, Pb, As, Cd, Cu dan Cr), pupuk kimia, pestisida, detergen, sabun, 

Gb 1 Kebakaran hutan, contoh polutan penc. udara yang yang berasal dari alam 
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b. Biologi: berupa mikroorganisme, misalnya Escherichia coli, Entamoeba coli 

dan Salmonella typhosa. 

c. Fisik: berupa sampah-sampah anorganik, seperti plastik, kaleng, karet, botol 

minuman, dll. 

C. Jenis pencemaran lingkungan:  

1. Pencemaran air 

Pencemaran air adalah masuknya polutan ke dalam air atau berubahnya 

tatanan air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat 

tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya 

(PP RI No. 82 tahun 2001).  Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa 

bahan pencemar sebagai berikut. 

a. Pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah 

domestik, misalnya sisa detergen dapat mencemari air. Buangan industri 

seperti timbal (Pb), raksa (Hg), dan Seng (Zn) dapat terakumulasi dan bersifat 

racun. 

b. Sampah organik yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan kandungan 

oksigen di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme. 

c. Fosfat hasil pembusukan dan pupuk pertanian terakumulasi. Hal ini dapat 

menyebabkan eutrofikasi, yaitu penimbunan meineral yang menyebabkan 

pertumbuhan yang cepat pada alga (alga bloom). Saat alga mati, decomposer 

yang mengurai alga tersebut akan menghabiskan persediaan oksigen dalam 

proses pembusukkan alga. Akibatnya banyak ikan yang mati karena 

kekurangan oksigen. 

d. Kegiatan penangkapan ikan menggunakan racun dapat membunuh hewan-

hewan yang masih kecil. Dengan kata lain racun akan memusnahkan semua 

jenis mahluk hidup yang ada di dalam suatu lingkungan perairan. Kegiatan 

tersebut dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan perairan dan 

menurunkan sumber daya perairan. 

 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beberapa polutan pencemaran air dan akibat yang ditimbulkan juga 

disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Polutan pencemaran air dan akibat yang ditimbulkan
No. Bahan Pencemar

A. Mengakibatkan gangguan kesehatan
1. Infectious agent

2. Zat kimia organik

3. Pencemar 
anorganik 

4. Zat radioaktif 

B. Mengakibatkan gangguan ekosistem
1. Sedimen 
2. Nutrisi dan unsur 

hara 
3. Zat-zat pengikat 

oksigen 

4. Energi panas 

Sumber. Ari Sulistyorini. 2009. Biologi 1

Gb 2 Ikan-ikan yang mati dan 
Sumber: ict-site.blogspot.com
 

 

Beberapa polutan pencemaran air dan akibat yang ditimbulkan juga 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Polutan pencemaran air dan akibat yang ditimbulkan 
Bahan Pencemar Contoh Sumber

 
Mengakibatkan gangguan kesehatan 
Infectious agent Bakteri, virus, dan 

parasit 
Excreta manusia dan 
hewan. 

organik Pestisida, plastik, 
minyak, bensin, dan 
detergen. 

Pertanian, industri, dan 
rumah tangga. 

Asam, basa, dan 
logam 

Air limbah industri, 
bahan pembersih rumah 
tangga. 

 Thorium, uranium, 
cesium, dan radon 

Pembangkit listrik, 
penanganan dan 
pengolahan mineral, dan 
sumber alamiah.

Mengakibatkan gangguan ekosistem 
Tanah dan lumpur Erosi daratan dan banjir

Nutrisi dan unsur Nitrat, fosfat, dan 
ammonium 

Pupuk pertanian.

zat pengikat Pupuk kandang dan 
residu tumbuhan 

Pembuangan kotoran, 
limbah pertanian, pabrik 
kertas, dan pemrosesan 
makanan. 

 Panas Pembangkit listrik dan air 
pendingin industri.

Sumber. Ari Sulistyorini. 2009. Biologi 1 

ikan yang mati dan blooming alga akibat pencemaran air
site.blogspot.com 
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Beberapa polutan pencemaran air dan akibat yang ditimbulkan juga 

Sumber 
 

manusia dan 

Pertanian, industri, dan 
 

Air limbah industri, 
bahan pembersih rumah 

it listrik, 
penanganan dan 
pengolahan mineral, dan 
sumber alamiah. 

Erosi daratan dan banjir 
Pupuk pertanian. 

Pembuangan kotoran, 
limbah pertanian, pabrik 
kertas, dan pemrosesan 

Pembangkit listrik dan air 
pendingin industri. 

akibat pencemaran air 



 

 
2.  Pencemaran tanah 

Pencemaran tanah merupakan pencemaran yang disebabkan oleh masuknya 

polutan yang berupa zat cair atau zat padat ke dalam tanah. Bahan cair yang 

berupa limbah rumah tangga, pertanian, dan industri ini akan meresap masuk ke 

dalam tanah. Bahan-bahan ini akan 

Jika makhluk hidup tersebut merupakan bakteri pengurai, penyediaan humus akan 

berkurang dan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mati tidak akan terurai lagi 

menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Pencemaran 

disebabkan oleh beberapa polutan berikut.

a. Sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak bisa 

diuraikan oleh mikroorganisme (

biodegradable), misalnya kantong plastik, 

bekas kaleng minuman, bekas botol plastik air 

mineral, dsb. 

b. Limbah cair berbentuk deterjen, oli, cat, jika 

meresap kedalam tanah akan merusak 

kandungan air tanah dan bisa membunuh 

mikro-organisme di dalam tanah.

c. Limbah cair atau pada

misalnya adalah sisa zat warna dari industri 

tenun dan batik, sisa pengolahan industri 

pelapisan logam tembaga, timbal, perak, 

khrom, arsen dan boron.

d. Limbah pertanian, seperti: sisa

pemberantas hama tanaman ex. DDT

Berikut adalah beberapa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya 

pencemaran tanah. 

a. Sampah anorganik dapat menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh 

akar tanaman dan tidak tembus air, sehingga peresapan air dan mine

 

Pencemaran tanah  

Pencemaran tanah merupakan pencemaran yang disebabkan oleh masuknya 

polutan yang berupa zat cair atau zat padat ke dalam tanah. Bahan cair yang 

berupa limbah rumah tangga, pertanian, dan industri ini akan meresap masuk ke 

bahan ini akan membunuh mikroorganisme di dalam tanah. 

Jika makhluk hidup tersebut merupakan bakteri pengurai, penyediaan humus akan 

sisa tumbuhan dan hewan yang mati tidak akan terurai lagi 

menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Pencemaran 

disebabkan oleh beberapa polutan berikut. 

Sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak bisa 

diuraikan oleh mikroorganisme (non-

), misalnya kantong plastik, 

bekas kaleng minuman, bekas botol plastik air 

berbentuk deterjen, oli, cat, jika 

meresap kedalam tanah akan merusak 

kandungan air tanah dan bisa membunuh 

organisme di dalam tanah. 

Limbah cair atau padat dari kegiatan industri, 

misalnya adalah sisa zat warna dari industri 

tenun dan batik, sisa pengolahan industri 

pelapisan logam tembaga, timbal, perak, 

khrom, arsen dan boron. 

Limbah pertanian, seperti: sisa-sisa pupuk kimia (ex. TSP dan Urea), pestisida 

pemberantas hama tanaman ex. DDT 

Berikut adalah beberapa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya 

Sampah anorganik dapat menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh 

akar tanaman dan tidak tembus air, sehingga peresapan air dan mine

Gb 3 Tumpukan limbah domestik, dapat 
menimbulkan penc. Tanah

Sumber: praz-
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Pencemaran tanah merupakan pencemaran yang disebabkan oleh masuknya 

polutan yang berupa zat cair atau zat padat ke dalam tanah. Bahan cair yang 

berupa limbah rumah tangga, pertanian, dan industri ini akan meresap masuk ke 

membunuh mikroorganisme di dalam tanah. 

Jika makhluk hidup tersebut merupakan bakteri pengurai, penyediaan humus akan 

sisa tumbuhan dan hewan yang mati tidak akan terurai lagi 

menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Pencemaran tanah dapat 

sisa pupuk kimia (ex. TSP dan Urea), pestisida 

Berikut adalah beberapa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya 

Sampah anorganik dapat menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh 

akar tanaman dan tidak tembus air, sehingga peresapan air dan mineral yang 

Tumpukan limbah domestik, dapat 
menimbulkan penc. Tanah 

-unix.blogspot.com 



 

dapat menyuburkan tanah hilang dan tanaman sulit tumbuh, bahkan mati sebab 

tidak mendapatkan nutrisi yang cukup.

b. Zat kimia yang berasal dari limbah industri, limbah pertanian, dan limbah 

rumah tangga apabila meresap kedalam tanah akan sulit diurai

mengakibatkan terbunuhnya organisme

berkurang kesuburunnya.

c. Akibat pencemaran tanah

jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena, contohnya: 

o Kromium dan berbagai macam pestisi memicu kanker.

o Timbal sangat berbahaya pada anak

otak, serta kerusakan ginjal 

o Air raksa menyebabkan kerusakan ginjal

o PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati.

o Organofosfat dan karmabat menyebabkan ganguan pada saraf otot, dll.

3. Pencemaran suara

Pencemaran suara dapat ditimbulkan oleh adanya suara bising yang 

disebabkan oleh suara mesin p

kendaraan bermotor, dan suara kereta api. Sesuai dengan Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup No. Kep 48/MENLH/11/1996 tentang baku tingkat 

kebisingan menyebutkan bahwa kebisingan adalah bunyi yang ti

dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 4 Pesawat terbang merupakan salah satu polutan pencemaran suara
Sumber: Wikipedia.com

 

dapat menyuburkan tanah hilang dan tanaman sulit tumbuh, bahkan mati sebab 

tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. 

Zat kimia yang berasal dari limbah industri, limbah pertanian, dan limbah 

rumah tangga apabila meresap kedalam tanah akan sulit diurai

mengakibatkan terbunuhnya organisme-organisme tanah sehingga tanah akan 

berkurang kesuburunnya. 

Akibat pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe

jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena, contohnya: 

Kromium dan berbagai macam pestisi memicu kanker. 

Timbal sangat berbahaya pada anak-anak, dapat menyebabkan kerusakan 

otak, serta kerusakan ginjal  

menyebabkan kerusakan ginjal 

PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. 

Organofosfat dan karmabat menyebabkan ganguan pada saraf otot, dll.

Pencemaran suara 

Pencemaran suara dapat ditimbulkan oleh adanya suara bising yang 

disebabkan oleh suara mesin pabrik, mesin penggilingan padi, mesin las, pesawat, 

kendaraan bermotor, dan suara kereta api. Sesuai dengan Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup No. Kep 48/MENLH/11/1996 tentang baku tingkat 

kebisingan menyebutkan bahwa kebisingan adalah bunyi yang ti

dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

Pesawat terbang merupakan salah satu polutan pencemaran suara
Sumber: Wikipedia.com 
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dapat menyuburkan tanah hilang dan tanaman sulit tumbuh, bahkan mati sebab 

Zat kimia yang berasal dari limbah industri, limbah pertanian, dan limbah 

rumah tangga apabila meresap kedalam tanah akan sulit diuraikan, dapat 

organisme tanah sehingga tanah akan 

terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, 

jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena, contohnya:  

anak, dapat menyebabkan kerusakan 

Organofosfat dan karmabat menyebabkan ganguan pada saraf otot, dll. 

Pencemaran suara dapat ditimbulkan oleh adanya suara bising yang 

abrik, mesin penggilingan padi, mesin las, pesawat, 

kendaraan bermotor, dan suara kereta api. Sesuai dengan Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup No. Kep 48/MENLH/11/1996 tentang baku tingkat 

kebisingan menyebutkan bahwa kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan 

dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.  

Pesawat terbang merupakan salah satu polutan pencemaran suara 
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Suara-suara bising dapat menyebabkan terganggunya pendengaran manusia. 

Selain itu, lama-kelamaan suara bising ini akan menimbulkan berbagai keluhan 

pada tubuh kita, misalnya pusing, mual, jantung berdebar-debar, sulit tidur, badan 

kaku, dan naiknya tekanan darah. 

4. Pencemaran udara. 

Pencemaran udara adalah 

masuknya makhluk hidup, zat, energi, 

dan atau komponen lain ke udara oleh 

kegiatan manusia atau proses alam 

sehingga terjadi penurunan kualitas 

udara sampai tingkat tertentu yang 

menyebabkan udara menjadi kurang 

atau tidak berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya. Pencemaran udara ini 

dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan, ekosistem, dan iklim. 

 

 

Bahan pencemar udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya adalah 

sebagai berikut. 

1. Gas H2S. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi, juga 

dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batubara. 

2. Gas karbon monoksida (CO). Gas Co tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat 

racun karena hemoglobin darah lebih mudah berikatan dengan gas CO 

dibanding dengan oksigen (O2). Dihasilkan dari pembakaran yang tidak 

sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin kendaraan bermotor lainnya. 

3. Gas karbon dioksida (CO2). Gas CO2 dalam udara murni berjumlah 0,03%. Jika 

melebihi batas toleransi ini, dapat menggangu pernapasan. Gas CO2  yang 

berlebihan di bumi dapat mengikat panas matahari sehingga suhu bumi 

bertambah panas dan menyebabkan pemanasan global. Pemanasa global akibat 

CO2 disebut juga efek rumah kaca. 

Gb 5 Asap kendaraan salah satu polutan  pencemaran udara  
Sumber: ridelramam. Wordpress.com 
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4. SO2 (Sulfur dioksida) 

Belerang atau sulfut dihasilkan oleh pembakaran fosil (minyak dan batu bara). 

Gas tersebut bereaksi dengan gas nitrogen oksida dan air hujan, yang 

menyebabkan air hujan menjadi asam. Kondisi tersebut dapat menyebabkan 

terjadinya hujan asam. Hujan asam mengakibatkan tumbuhan dan hewan-

hewan tanah mati, produksi pertanian menurun, besi dan logam mudah 

berkarat. 

5. Gas CFC (Chloro Fluoro Charbon) 

Gas CFC banyak digunankan sebagai gas pengisi AC, pendingin pada lemari 

es, dan penyemprot rambut. Gas CFC yang membumbung tinggi dapat 

mencapai stratosfer. Jika gas CFC mencapai lapisan ozon akan terjadi reaksi 

antara CFC dan ozon, sehingga mengakibatkan lapisan ozon tersebut akan 

berlubang. Lapisan ozon ini adalah lapisan pelindung Bumi dari cahaya 

ultraviolet. Kalau tidak ada lapisan ozon, radiasi cahaya ultra violet mencapai 

permukaan Bumi menyebabkan kanker kulit, kanker retina mata, dan mutasi 

genetik.  

D. Parameter pencemaran lingkungan, meliputi: 

Untuk mengetahui apakah suatu lingkungan telah tercemar dan berapa besar 

tingkat pencemaran yang terjadi, dapat digunakan beberapa parameter. Parameter 

yang merupakan indikator terjadinya pencemaran adalah sebagai berikut.  

a. Parameter fisika meliputi bau, warna, zat padat terlarut (TS), jumlah zat padat 

terlarut (TSS), kekeruhan, rasa, dan suhu.  

b. Parameter kimia meliputi pH, alkalinitas, logam-logam berat, BOD (Biological 

Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), DO (Dissolve Oksigen),  

c. Parameter biologi berupa ada tidaknya organisme, misalnya berupa bakteri, 

virus, bentos, dan plankton. 
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E. Parameter pencemaran air 

1. Parameter Fisika 

a. Warna, Rasa, dan Bau. 

Warna, rasa, dan bau  merupakan jenis parameter pencemaran yang 

paling sederhana. Penggunaan warna, rasa, dan bau untuk mengetahui ada 

tidaknya pencemaran cukup dilakukan dengan mengindera menggunakan 

panca indera yang kita miliki. Warna dapat kita indera menggunakan indera 

penglihatan, rasa menggunakan indera perasa,bau menggunakan indera 

penciuman.  

b. Jumlah zat padat terlarut /Total Dissolve Solid (TDS) 

TDS menggambarkan jumlah zat padat terlarut (baik itu zat organik 

maupun anorganik) yang terdapat pada sebuah larutan. Zat terlarut yang 

dimaksud adalah zat yang dapat melewati saringan yang berdiameter 2 

micrometer (2×10-6 meter).  

 

 

 

 

 

 

 
 
Salah satu cara yang mudah dilakukan untuk mengukur TDS adalah 

menggunakan alat TDS meter. Alat ini bisa mengukur berapa jumlah padatan 

yang terlarut didalam suatu larutan dalam satuan ppm (mg/L) yang 

ditunjukkan berupa angka digital pada layar displaynya.  Cara menggunakan 

alat ini adalah dengan cara mencelupkan kedalam air yang akan diukur (kira-

kira kedalaman 5cm) dan secara otomatis alat bekerja mengukur. Pada saat 

pertama dicelupkan angka yang ditunjukkan oleh display masih berubah-

ubah, tunggulah kira-kira 2 sampai 3 menit sampai angka digital stabil. 

 

Gb 6 TDS meter 
Sumber: pusatro.com  
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c. Jumlah zat tersuspensi/ Total Suspend Solid (TSS)  

TSS adalah adalah residu dari padatan total yang tersuspensi yang 

tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2µm atau lebih besar 

dari ukuran partikel koloid. Yang termasuk TSS adalah lumpur, tanah liat, 

logam oksida, sulfida, ganggang, bakteri, dan jamur. Prinsip analisa TSS 

adalah dengan menyaring air sampel dengan menggunakan kertas saring yang 

telah ditimbang sebelumnya. Residu yang tertahan pada kertas saring 

dikeringkan sampai mencapai berat konstan pada suhu ±103ºC-105ºC untuk 

kemudian ditimbang lagi. Kenaikan berat kertas saring mewakili jumlah 

padatan tersuspensi total (TSS).  

d. Kecerahan 

Kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan yang ditentukan 

secara visual dengan menggunakan secchi disk (SD). Kecerahan merupakan 

parameter fisika yang penting karena berkaitan erat dengan aktivitas 

fotosintesis dari organisme air.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Secchi Disk (SD) yang digunakan untuk mengukur kecerahan 

merupakan piringan yang berbentuk lingkaran dengan diameter 20 cm,  

terbagi menjadi 4 bagian dengan warna hitam dan putih berselang seling 

setiap bagiannya. Cara sederhana untuk membuat SD adalah dengan 

memanfaatkan tutup kaleng yang tidak terpakai, tutup kaleng tersebut 

dipotong menjadi bentuk lingkaran diameter 20 cm, kemudian dicat hitam 

dan putih dalam 4 bagian yang sama besar. Prinsip penggunaan SD untuk 

Gb 7 Secchi disk 
Sumber: geoscientific.com 



 

mengukur kecerahan sangat sederhana, yaitu

dalam perairan hingga warna putih dan hitam pada keping Secchi tidak dapat 

dibedakan, kemudian dilakukan pengukuran panjang tali SD yang berada 

dalam air.   

e. Suhu.  

Suhu air adalah parameter

oleh kecerahan dan kedalaman. Suhu merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting dalam mengontrol 

kehidupan dan penyebaran organisme dalam suatu 

perairan. Suhu akan mempengaruhi aktivitas 

metabolisme dan perkembangbiakan dari org

perairan. Peningkatan suhu selalu disertai dengan 

penurunan kadar oksigen terlarut. Dengan kata lain 

makin tinggi suhu air, makin sedikit oksigen yang 

terkandung di dalamnya. Retnowati (2003) menyebutkan 

suhu yang berbahaya bagi organisme air berkis

350C - 400C.  

Suhu diukur menggunakan thermometer. Pengukuran suhu dilakukan 

dengan memasukkan termometer ke dalam air ± 20 cm dari permukaan air 

selama ± 3 menit. Pembacaan skala dilakukan sewaktu termometer masih 

berada di dalam air. Hal ini di

mempengaruhi suhu air sebenarnya.
 

2. Parameter Kimia  

a. pH  

Gb 9 Kertas pH
Sumber: Wikipedia.com

 

mengukur kecerahan sangat sederhana, yaitu dengan memasukkannya ke 

dalam perairan hingga warna putih dan hitam pada keping Secchi tidak dapat 

dibedakan, kemudian dilakukan pengukuran panjang tali SD yang berada 

Suhu air adalah parameter fisika yang dipengaruhi 

oleh kecerahan dan kedalaman. Suhu merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting dalam mengontrol 

kehidupan dan penyebaran organisme dalam suatu 

perairan. Suhu akan mempengaruhi aktivitas 

metabolisme dan perkembangbiakan dari organisme 

perairan. Peningkatan suhu selalu disertai dengan 

penurunan kadar oksigen terlarut. Dengan kata lain 

makin tinggi suhu air, makin sedikit oksigen yang 

terkandung di dalamnya. Retnowati (2003) menyebutkan 

suhu yang berbahaya bagi organisme air berkisar antara 

Suhu diukur menggunakan thermometer. Pengukuran suhu dilakukan 

dengan memasukkan termometer ke dalam air ± 20 cm dari permukaan air 

selama ± 3 menit. Pembacaan skala dilakukan sewaktu termometer masih 

berada di dalam air. Hal ini dimaksudkan agar suhu luar perairan tidak 

mempengaruhi suhu air sebenarnya. 

 

pH (potential Hidrogen) merupakan 

parameter yang mempunyai arti penting bagi 

lingkungan perairan, karena berpengaruh 

langsung terhadap kehidupan organisme 

perairan. pH air yang terlalu asam atau basa 

tidak bagus bagi oraganisme

seperti ikan, plankton, dan bentos.
Kertas pH 

Sumber: Wikipedia.com 
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dengan memasukkannya ke 

dalam perairan hingga warna putih dan hitam pada keping Secchi tidak dapat 

dibedakan, kemudian dilakukan pengukuran panjang tali SD yang berada 

Suhu diukur menggunakan thermometer. Pengukuran suhu dilakukan 

dengan memasukkan termometer ke dalam air ± 20 cm dari permukaan air 

selama ± 3 menit. Pembacaan skala dilakukan sewaktu termometer masih 

maksudkan agar suhu luar perairan tidak 

pH (potential Hidrogen) merupakan 

parameter yang mempunyai arti penting bagi 

lingkungan perairan, karena berpengaruh 

langsung terhadap kehidupan organisme 

perairan. pH air yang terlalu asam atau basa 

tidak bagus bagi oraganisme-organisme air, 

seperti ikan, plankton, dan bentos. 

Gb 8 Termometer 
Sumber. Wikipedia.com 
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 pH air dapat dijadikan indikasi apakah air tersebut tercemar atau tidak 

dan seberapa besar tingkat pencemarannya. pH air alami berkisar antara 6,5-

8,5. pH air dapat diukur menggunakan kertas pH atau pH meter. Untuk 

mengukur pH dapat dilakukan  menggunakan alat pH meter dan kertas lakmus. 

Pengukuran pH menggunakan pH meter dilakukan dengan mencelupkan alat 

ke dalam air sampel yang akan diukur, kemudian nilai pH dapat dibaca pada 

layar display. Sedangkan pengukuran pH menggunakan kertas lakmus 

dilakukan dengan cara mencelupkan selembar kertas lakmus kedalam air 

sampel yang akan diukur pH nya, tunggu beberapa menit hingga lakmus 

mengalami perubahan warna, setelah warnanya stabil cocokkan warna yang 

diperoleh oleh kertas lakmus tadi dengan bagan warna petunjuknya. 

b. Logam-logam berat 

Air yang tercemar dapat mengandung logam- logam berat, seperti Cu, 

Hg,Cd, Pb, dan Cr. Untuk mengetahui kandungan logam yang terdapat di air 

dapat digunakan tehnik Spektroskopi penyerapan atom atau tehnik untuk 

menentukan konsentrasi elemen logam tertentu dalam sampel.Tehnik ini 

hanya dapat dilakukan oleh tenaga ahli dan membutuhkan alat dan bahan 

yang relatif mahal. 

c. BOD (Biological Oxygen Demand) 

Biochemical Oxygen Demand merupakan banyaknya oksigen dalam 

mg/l yang diperlukan oleh mikroba untuk menguraikan bahan organik. 

Semakin besar kadar BOD yang dimiliki oleh suatu lingkungan perairan, 

merupakan indikasi bahwa perairan tersebut telah tercemar. Kadar BOD yang 

untuk air alami biasannya berkisar antara 5–7 ppm.  

Prinsip pengukuran BOD pada dasarnya cukup sederhana, yaitu dengan 

mengukur kandungan oksigen terlarut awal (DOi) dari sampel segera setelah 

pengambilan contoh, kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut pada 

sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari pada kondisi gelap dan suhu tetap 

(20oC). Selisih DOi dan DO5 (DOi - DO5) merupakan nilai BOD yang 

dinyatakan dalam miligram oksigen per liter (mg/L). Pengukuran oksigen 
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dapat dilakukan secara analitik dengan cara titrasi (metode Winkler, 

iodometri) atau dengan menggunakan alat yang disebut DO meter yang 

dilengkapi dengan probe khusus. 

d. COD (Chemical Oxygen Demand) 

Chemical Oxygen Demand menunjukkan total jumlah oksigen yang 

dibutuhkan untuk proses oksidasi bahan organik secara kimiawi baik yang 

biodegradable maupun yang nonbiodegradable. Metode pengukuran COD 

sedikit lebih kompleks, karena menggunakan peralatan khusus reflux, 

penggunaan asam pekat, pemanasan, dan titrasi. Peralatan reflux diperlukan 

untuk menghindari berkurangnya air sampel karena pemanasan. 

e. DO (Dissolve Oksigen) 

Dissolved Oxygen menunjukkan jumlah kandungan oksigen terlaru di 

dalam air yang diukur dalam 1 mg/lt. DO dapat digunakan sebagai indikasi 

seberapa besar jumlah pengotoran limbah. Semakin tinggi oksigen terlarut, 

semakin kecil tingkat pencemarannya. Oksigen terlarut dapat diukur 

menggunakan metode titrasi atau lebih dikenal dengan metode Winkler dan 

dengan menggunakan metode elektrokimia menggunakan DO meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode titrasi dengan cara Winkler secara umum banyak digunakan 

untuk menentukan kadar oksigen terlarut karena dipandang lebih analitis dan  

teliti. Untuk mengukur DO menggunakan metoda Winkler, pertama-tama 

sampel yang akan dianalisis terlebih dahulu ditambahkan larutan MnSO4 dan 

NaoH, sehingga akan terjadi endapan MnOH2. Dengan menambahkan H2SO4 

atau HCl maka endapan yang terjadi akan larut kembali dan juga akan 

Gb 10 Do meter dan Buret untuk titrasi 
Sumber: productsdb.com 



 

membebaskan molekul iodium (I

Iodium yang dibebaskan ini selanjutnya dititrasi dengan l

natrium tiosulfat (Na

(kanji).  

Oksigen terlarut juga dapat diukur menggunakan alat DO meter. 

Pengukuran oksigen terlarut menggunakan DO meter dirasa lebih sederhana 

daripada menggunakan metoda 

adalah hasil yang kurang akurat disamping itu harga alat DO meter ini juga 

relatif mahal. Pengukuran oksigen terlarut menggunakan DO meter dilakukan 

dengan mencelupkan alat ke dalam air sampel, kemudian nilai oksigen

terlarut biasa langsung dibaca pada layar skala yang terdapat pada DO meter.
 

3. Parameter biologi 

Indikator biologi  yang berupa makhluk hidup atau organisme perairan 

dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pencemaran air. 

Organisme perairan mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi terhadap 

perubahan lingkungan perairan yang terjadi di da

Planaria yang biasa hidup di air jernih akan sangat sensitif dengan pencemaran. 

Ada tidaknya Planaria

pencemaran di perairan tersebut. Semakin tinggi tingkat pencemaran, semaki

sulit Planaria itu ditemukan. Berikut adalah beberapa organisme yang dapat 

dijadikan sebagai bioindikator pencemaran air.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11 
Sumber: Ministry of Env

 

membebaskan molekul iodium (I2) yang ekivalen dengan oksigen terlarut. 

Iodium yang dibebaskan ini selanjutnya dititrasi dengan l

natrium tiosulfat (Na2S203) dan menggunakan indikator larutan amilum 

Oksigen terlarut juga dapat diukur menggunakan alat DO meter. 

Pengukuran oksigen terlarut menggunakan DO meter dirasa lebih sederhana 

daripada menggunakan metoda winkler, namun kekurangan dari cara ini 

adalah hasil yang kurang akurat disamping itu harga alat DO meter ini juga 

relatif mahal. Pengukuran oksigen terlarut menggunakan DO meter dilakukan 

dengan mencelupkan alat ke dalam air sampel, kemudian nilai oksigen

terlarut biasa langsung dibaca pada layar skala yang terdapat pada DO meter.

 

Indikator biologi  yang berupa makhluk hidup atau organisme perairan 

dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pencemaran air. 

Organisme perairan mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi terhadap 

perubahan lingkungan perairan yang terjadi di dalamnya. Sebagai contoh, 

Planaria yang biasa hidup di air jernih akan sangat sensitif dengan pencemaran. 

Planaria sp di dalam perairan itu dapat menunjukkan ada tidaknya 

pencemaran di perairan tersebut. Semakin tinggi tingkat pencemaran, semaki

sulit Planaria itu ditemukan. Berikut adalah beberapa organisme yang dapat 

dijadikan sebagai bioindikator pencemaran air. 

Gambar 11 Bioindikator pencemaran air. 
Sumber: Ministry of Environment Republic of Korea 
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) yang ekivalen dengan oksigen terlarut. 

Iodium yang dibebaskan ini selanjutnya dititrasi dengan larutan standar 

) dan menggunakan indikator larutan amilum 

Oksigen terlarut juga dapat diukur menggunakan alat DO meter. 

Pengukuran oksigen terlarut menggunakan DO meter dirasa lebih sederhana 

winkler, namun kekurangan dari cara ini 

adalah hasil yang kurang akurat disamping itu harga alat DO meter ini juga 

relatif mahal. Pengukuran oksigen terlarut menggunakan DO meter dilakukan 

dengan mencelupkan alat ke dalam air sampel, kemudian nilai oksigen 

terlarut biasa langsung dibaca pada layar skala yang terdapat pada DO meter. 

Indikator biologi  yang berupa makhluk hidup atau organisme perairan 

dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pencemaran air. 

Organisme perairan mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi terhadap 

lamnya. Sebagai contoh, 

Planaria yang biasa hidup di air jernih akan sangat sensitif dengan pencemaran. 

di dalam perairan itu dapat menunjukkan ada tidaknya 

pencemaran di perairan tersebut. Semakin tinggi tingkat pencemaran, semakin 

sulit Planaria itu ditemukan. Berikut adalah beberapa organisme yang dapat 
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Berikut adalah keterangan klasifikasi kelas air dan bioindikatornya. 

1) Air kelas satu: bersih dan tidak berbau sehingga dapat digunakan sebagai air 

minum setelah melakukan suatu proses pemurnian sederhana. Pada air kelas 

satu, bioindikator yang dapat digunakan adalah ikan lenox, udang, stone fly, 

planaria, dan lobster air tawar. Jika menemukan bioindikator tersebut pada 

suatu perairan tawar dalam jumlah yang berlimpah, maka air pada perairan 

tawar tersebut termasuk air kelas satu. Jika tidak menemukan bioindikator 

tersebut, maka air pada perairan tawar tersebut termasuk air kelas lain (selain 

air kelas satu). 

2) Air kelas dua: dapat dimanfaatkan untuk minum setelah melalui proses tertentu, 

mandi, dan berenang. Pada air kelas satu, bioindikator yang dapat digunakan 

adalah keong hitam, larva serangga air, kalajengking air, larva capung, 

anggang-anggang, dan kutu busuk air. Jika menemukan bioindikator tersebut 

pada suatu perairan tawar dalam jumlah yang berlimpah, maka air pada 

perairan tawar tersebut termasuk air kelas dua. Jika tidak menemukan 

bioindikator tersebut, maka air pada perairan tawar tersebut termasuk air kelas 

lain (selain air kelas dua). 

3) Air kelas tiga: air berlumpur dengan warna coklat kekuning-kuningan. Pada air 

kelas satu, bioindikator yang dapat digunakan adalah keong air tawar, lintah, 

bekicot, kerang, anggang-anggang, dan kutu busuk air. Jika menemukan 

bioindikator tersebut pada suatu perairan tawar dalam jumlah yang berlimpah, 

maka air pada perairan tawar tersebut termasuk air kelas tiga. Jika tidak 

menemukan bioindikator tersebut, maka air pada perairan tawar tersebut 

termasuk air kelas lain (selain air kelas tiga). 

4) Air kelas empat: air yang tercemar serius dan jika berenang dapat 

menyebabkan gangguan/penyakit kulit. Pada air kelas empat, bioindikator yang 

dapat digunakan adalah Tubifex sp, larva kupu-kupu, larva nyamuk, dan lintah. 

Jika menemukan bioindikator tersebut pada suatu perairan tawar dalam jumlah 

yang berlimpah, maka air pada perairan tawar tersebut termasuk air kelas 

empat.  
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Tabel. Kriteria mutu air berdasarkan kelas. 

 

Parameter 

 

Satuan 

Kelas 

(kadar maksimum yang di perbolehkan) 
 

Keterangan 
I II III IV 

Fisika 

Temperatur oC 
Deviasi 

3 

Deviasi 

3 

Deviasi 

3 

Deviasi 

5 

Deviasi 

temperatur dari 

keadaan alamiah 

Jumlah residu 

terlarut (TDS) 
mg/l 1000 1000 1000 2000  

Residu 

tersuspensi 

(TSS) 

mg/l 50 50 400 400 

Bagi pengolahan 
air minum secara 

konvensional, 
residu tersuspensi 

< 5000 mg/L 

Bau - 
Tidak 

berbau 

Tidak 

berbau 
- -  

Rasa - 
Tidak 

ada rasa 
- - -  

Kekeruhan NTU 5 - - -  

Warna TCU 15 100 - -  

Kimia 

pH - 6-9 6-9 6-9 5-9 

Apabila secara 
alamiah di luar 

rentang tersebut, 
maka ditentukan 

berdasarkan 
kondisi alamiah 

BOD mg/l 2 3 6 12  

COD mg/l 10 25 50 100  

DO mg/l 6 4 3 0 

Angka batas 
minimum 
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Parameter Satuan I II III IV Keterangan 
 

Total Fosfat 

sebagai P 
mg/L 0,2 0,2 1 5  

NO 3 sebagai N mg/L 10 10 20 20  

NH3-N mg/L 0,5 (-) (-) (-) 

Bagi perikanan, 
kandungan 

amonia bebas 
untuk ikan yang 

peka < 0,02 mg/L 
sebagai NH3 

Arsen mg/L 0,05 1 1 1  

Kobalt mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2  

Barium mg/L 1 (-) (-) (-)  

Boron mg/L 1 1 1 1  

Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05  

Kadmium mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01  

Tembaga mg/L 0,02 0,02 0,02 0,2 

Bagi pengolahan 
air minum secara 
konvensional, Cu 

< 1 mg/L 

Besi mg/L 0,3 (-) (-) (-) 

Bagi pengolahan 
air minum secara 
koncensional, Fe 

< 5 mg/L 

Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 1 

Bagi pengolahan 
air minum secara 
konvensional, Pb 

<0,1 mg/L 

Mangan mg/L 1 (-) (-) (-)  

Air Raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005  

Seng mg/L 0,05 0,05 0,05 2 

Bagi pengolahan 
air minum secara 
konvensional, Zn 

< 5 mg/L 

Khlorida mg/L 1 (-) (-) (-)  



69 
 

 

Parameter Satuan I II III IV Keterangan 
 

Sianida mg/L 0,02 0,02 0,02 (-)  

Fluorida mg/L 0,5 1,5 1,5 (-)  

Nitrit sebagai N mg/L 0,06 0,06 0,06 (-) 

pengolahan air 
minum secara 
konvensional, 

NO2_N < 1 mg/L 

Sulfat mg/L 400 (-) (-) (-)  

Khlorin bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 (-)  

Belerang 
sebagai H2S 

mg/L 0,002 0,002 0,002 (-)  

Minyak dan 
Lemak 

ug/L 1000 1000 1000 (-)  

Detergen 
sebagai MBAS 

ug/L 200 200 200 (-)  

Senyawa Fenol ug/L 1 1 1 (-)  

BHC ug/L 210 210 210 (-)  

Aldrin/Dieldrin ug/L 17 (-) (-) (-)  

Chlordane ug/L 3 (-) (-) (-)  

DDT ug/L 2 2 2 2  

Lindane ug/L 56 (-) (-) (-)  

Methoxyctor ug/L 35 (-) (-) (-)  

Endrin ug/L 1 4 4 (-)  

Toxaphan ug/L 5 (-) (-) (-)  

Mikrobiologi 

Fecal coliform jml/100 ml 100 1000 2000 2000 
Bagi pengolahan 
air minum secara 

konvensional, 
fecal coliform < 
2000 jml/ 100 ml 
dan total coliform 

<10000 
jml/100ml 

Total coliform jml/100 ml 1000 5000 10000 10000 

 Sumber: PP No. 82 Tahun 2001 & Permenkes No. 416 Tahun 1990 
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IDENTIFIKASI PENCEMARAN AIR 

DI LINGKUNGAN INDUSTRI

SK.   Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi 

serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem

KD. Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah kerusakan/ 

pencemaran lingkungan dan pelestarian

Tujuan 

Siswa mampu mengidentifikasi terjadinya pencemaran air di lingkungan industri tenun.

Pendahuluan 

Industri tenun ikat merupakan salah satu industri tradisional yang ada di 

Kelurahan Wanarejan, Kabupaten Pemalang. Industri tenun ini memproduksi kain 

sarung khas Pemalang yang dikenal dengan beberapa nama, seperti sarung kabel, 

sarung goyor, dan sarung to

Jenis zat warna yang digunakan oleh industri tenun yang telah disebutkan di 

atas termasuk kedalam jenis senyawa organik yang juga berpotensi menurunkan  

kandungan oksigen terlarut dalam air. Apabila kandungan oksigen terlarut 

menurun, maka akan berpengar

air. Biasanya kelompok organisme yang akan bertahan dalam kondisi seperti ini 

Gb.  Pembuatan Kain tenun ikat di 
 Kel. Wanarejan 

Sumber: Condro S. 

Lampiran 5 LDS 1 

 

 

IDENTIFIKASI PENCEMARAN AIR  

DI LINGKUNGAN INDUSTRI  TENUN 

.   Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi 

serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem 

Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah kerusakan/ 

pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan 

Siswa mampu mengidentifikasi terjadinya pencemaran air di lingkungan industri tenun.

Industri tenun ikat merupakan salah satu industri tradisional yang ada di 

Kelurahan Wanarejan, Kabupaten Pemalang. Industri tenun ini memproduksi kain 

sarung khas Pemalang yang dikenal dengan beberapa nama, seperti sarung kabel, 

sarung goyor, dan sarung toldem.  

Menurut Riyanto (2005) industri tekstil 

atau tenun merupakan salah satu penghasil 

limbah cair yang berasal dari proses 

pewarnaan. Zat warna yang umum  

digunakan dalam industri tenun adalah jenis 

zat warna kimia seperti denim biru, naptol, 

dan remazol black. Senyawa

cukup stabil sehingga sangat sulit untuk 

terdegradasi di alam dan berpotensi 

menimbulkan terjadinya pencemaran air 

apabila dibuang ke lingkungan perairan.

 

Jenis zat warna yang digunakan oleh industri tenun yang telah disebutkan di 

atas termasuk kedalam jenis senyawa organik yang juga berpotensi menurunkan  

kandungan oksigen terlarut dalam air. Apabila kandungan oksigen terlarut 

menurun, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan dan kelimpahan organisme 

air. Biasanya kelompok organisme yang akan bertahan dalam kondisi seperti ini 

Lembar Diskusi Siswa 1Lembar Diskusi Siswa 1Lembar Diskusi Siswa 1Lembar Diskusi Siswa 1    

Gb.  Pembuatan Kain tenun ikat di  
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.   Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi 

Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah kerusakan/ 

Siswa mampu mengidentifikasi terjadinya pencemaran air di lingkungan industri tenun. 

Industri tenun ikat merupakan salah satu industri tradisional yang ada di 

Kelurahan Wanarejan, Kabupaten Pemalang. Industri tenun ini memproduksi kain 

sarung khas Pemalang yang dikenal dengan beberapa nama, seperti sarung kabel, 

Menurut Riyanto (2005) industri tekstil 

atau tenun merupakan salah satu penghasil 

limbah cair yang berasal dari proses 

pewarnaan. Zat warna yang umum  

tenun adalah jenis 

zat warna kimia seperti denim biru, naptol, 

dan remazol black. Senyawa-senyawa ini 

cukup stabil sehingga sangat sulit untuk 

terdegradasi di alam dan berpotensi 

menimbulkan terjadinya pencemaran air 

apabila dibuang ke lingkungan perairan. 

Jenis zat warna yang digunakan oleh industri tenun yang telah disebutkan di 

atas termasuk kedalam jenis senyawa organik yang juga berpotensi menurunkan  

kandungan oksigen terlarut dalam air. Apabila kandungan oksigen terlarut 

uh terhadap kehidupan dan kelimpahan organisme 

air. Biasanya kelompok organisme yang akan bertahan dalam kondisi seperti ini 



72 
 

 

adalah organisme yang memerlukan sedikit oksigen untuk mendukung 

kelangsungan kehidupannya. Organime yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

organisme yang merupakan bioindikator untuk air kelas 3 atau kelas 4. Sedangkan 

hewan atau organisme yang tidak tahan terhadap sedikitnya jumlah oksigen terlaut 

akan terhambat perkembangannya atau bahkan akan mati. 

Perlu kalian ketahui, industri tenun ikat di Kelurahan Wanarejan membuang 

limbah cair yang dihasilkan ke sungai yang ada di sekitar lingkungan mereka. 

Untuk lebih jelasnya amatilah gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Tugas kalian adalah untuk mengidentifikasi apakah kegiatan industri tenun 

ikat di kelurahan wanarejan menyebabkan terjadinya pencemaran air?  

Cara Kerja  

Buatlah rancangan kegiatan untuk mengidentifikasi ada tidaknya pencemaran air di 

lingkungan industri tenun! Ikutilah petunjuk berikut untuk membantu kalian dalam 

membuat rancangan kegiatan tersebut! 

1. Buatlah rumusan masalahnya secara jelas dengan kalimat yang mudah dipahami, 

tentang keterkaitan antara industri tenun dengan pencemaran air yang terjadi. 

2. Buatlah hipotesis penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah kalian 

buat. 

3. Buatlah langkah kerja untuk membuktikan hipotesis yang kalian buat dengan 

mengikuti rambu-rambu berikut. 

a. Langkah kerja harus jelas, operasional, dan runtut. 

Gb. Pembuangan limbah industri tenun di  kelurahan wanarejan 
 Sumber: Condro S. 
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b. Tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. 

c. Gunakan parameter pencemaran air yang menurut kalian bisa digunakan 

untuk mengukur tingkat pencemaran yang terjadi. 

d. Buatlah lembar pengamatan yang sederhana dan mudah digunakan. 

4. Konsultasikan rancangan kegiatan yang telah kalian buat kepada guru untuk 

mengetahui apakah rancangan kegiatan tersebut disetujui atau perlu diperbaiki. 

5. Lakukanlah kegiatan identifikasi pencemaran air di lingkungan industri tenun, 

dengan memperhatikan rambu-rambu berikut. 

a. Pastikan kalian telah benar-benar memahami langkah kerja yang telah 

dibuat.  

b. Lakukan kegiatan sesuai dengan rancangan. 

c. Catat data yang kalian peroleh pada lembar pengamatan. 

6. Lakukanlah analisis data yang kalian peroleh dengan mengacu pada 

permasalahan serta hipotesis yang telah kalian buat! 

7. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil analisis data!  

 
 
 

Selamat Bekerja!!! 
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Lampiran 6 Contoh Hasil Diskusi LDS 1 
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Lampiran 7 Contoh Hasil Diskusi LDS 2 
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Lampiran 8 Contoh Hasil Postes 
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KUNCI JAWABAN SOAL POSTEST 

1. Tabel. Hasil observasi parameter fisika dan kimia 

No 
Parameter 

yang 
diukur 

Nilai Parameter  

Status Mutu Air 
(Tercemar/Tidak 

Tercemar) 

Daerah Perairan Sebelum 
Lingkungan Industri Tenun 

Daerah Perairan Setelah 
Lingkungan Industri Tenun 

Dibawah 
ambang batas 

Diatas 
ambang batas 

Dibawah 
ambang batas 

Diatas ambang 
batas 

1. pH V   V Tercemar 

2. TDS V   V Tercemar 

3. Do  V  V  Tidak Tercemar 

4. Suhu V 
 

 V  Tidak Tercemar 

 

2. a. Tabel. Hasil observasi parameter biologi 

Daerah Perairan  
Sebelum Lingkungan Industri Tenun 

Daerah Perairan  
Setelah Lingkungan Industri Tenun 

Keong air tawar  
(Bioindikator air kelas 3) 

Larva nyamuk 
(Bioindikator air kelas 4) 

Bekicot 
(Bioindikator air kelas 3) 

Cacing tubifex 
(Bioindikator air kelas 4) 

Kutu air 
(Bioindikator air kelas 2) 

Lintah 
(Bioindikator air kelas 4) 

Anggang-anggang 
(Bioindikator air kelas 3) 

Keong air tawar  
(Bioindikator air kelas 3) 

 

b. Hewan-hewan yang ditemukan pada daerah perairan setelah lingkungan industri 

tenun dapat mengidikasikan adanya pencemaran air, karena hewan yang ditemukan 

merupakan hewan bioindikator untuk air kelas 3 dan kelas 4, dimana air kelas 3 dan 

air kelas 4 merupakan kategori air yang tercemar. 

 
3. Kesimpulan hasil observasi 

Berdasarkan kegiatan observasi yang telah dilakukan di lingkungan perairan industri 

tenun Kelurahan Wanarejan, dapat disimpulkan bahwa limbah cair yang dibuang oleh 

industri tenun dapat menimbulkan terjadinya pencemaran air di daerah tersebut. Hal 

Lampiran 9 Kunci jawaban dan rubrik penilaian postes 
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itu dapat dibuktikan dengan data hasil pengukuran parameter fisika, kimia, maupun 

biologi. Hasil pengukuran parameter fisika dan kimia yang diukur pada daerah 

perairan setelah industri tenun menunjukkan bahwa nilai TDS dan nilai pH meningkat 

hingga melebihi ambang batas jika dibandingkan dengan nilai parameter tersebut yang 

diukur pada daerah sebelum lingkungan industri tenun, sehingga dapat dikatakan 

limbah cair industri yang dibuang oleh industri tenun menimbulkan terjadinya 

pencemaran air. Hasil pengamatan parameter biologi juga mengindikasikan bahwa 

daerah perairan setelah lingkungan industri tenun airnya telah tercemar, karena pada 

daerah tersebut ditemukan beberapa hewan yang merupakan bioindikator untuk air 

kelas 3 dan 4 dimana air kelas tersebut merupakan kategori air yang tercemar.  

 

RUBRIK PENILAIAN POSTEST 

1. Mengisi tabel hasil observasi parameter fisika dan kimia   

• Menyebutkan  parameter yang digunakan disertai keterangan lengkap dan benar 

(skor 2) 

• Menyebutkan parameter yang digunakan tetapi keterangan tidak benar (skor 1) 

• Jumlah parameter yang digunakan 4  

• Skor maksimal 4 x 2 = 8 

 
2. a. Mendata hewan-hewan yang ditemukan pada daerah sebelum dan setelah 

lingkungan industri tenun 

• Skor disesuaikan dengan jumlah hewan yang didata pada masing-masing daerah 

perairan. 

• Skor maksimal 8 apabila mendata 4 hewan yang ditemukan pada masing-masing 

daerah perairan. 

• Tidak mendata hewan (skor 0) 

b. Menyatakan bahwa hewan-hewan yang ditemukan pada daerah perairan setelah 

lingkungan industri tenun dapat mengindikasikan terjadinya pencemaran air 

pada daerah tersebut. 

Jawaban benar skor 2 
Jawaban salah skor 1 
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Skor maksimal = point a + point b  
                       = 8 + 2 = 10 

3. Membuat kesimpulan hasil kegiatan observasi daerah perairan di lingkungan 

industri tenun. 

• Kesimpulan benar dan tepat skor 2 

• Kesimpulan kurang benar dan kurang tepat skor 1 

• Tidak menuliskan kesimpulan skor 0 

 

Skor keseluruhan = 8 + 10 + 2 = 20 

100
20

×= ∑
diperolehyangskor

Nilai
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 UPAYA PENCEGAHAN 

SK. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan 

energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem

KD.  Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah 

kerusakan/ pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan

Tujuan 

Siswa mampu mengusulkan upaya pencegahan pencemaran air di lingkungan 

industri tenun. 

 
Pendahuluan 

Menurut Undang

lingkungan Hidup adalah kesat

keadaan, dan makhluk hidup (termasuk manusia) yang dapat saling 

mempengaruhi antar komponen yang ada di dalamnya. Berdasarkan definisi 

tersebut dapat kita simpulkan bahwa manusia dalam melakukan aktivitas 

hidupnya tidak dapat terlepas dari lingkungan, segala yang manusia lakukan akan 

membawa pengaruh terhadap lingkungan baik itu yang membawa pengaruh 

positif maupun pengaruh negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Industri kain tenun ikat Kelurahan Wanarejan, Kabupaten Pemalang
Sumber: Condro S.

Lampiran 10 Tugas Siswa

 

UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN PERAIRAN DI LINGKUNGAN 

INDUSTRI TENUN 

Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan 

energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem

Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah 

kerusakan/ pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan

Siswa mampu mengusulkan upaya pencegahan pencemaran air di lingkungan 

Menurut Undang-undang lingkungan hidup nomor 23 tahun 1997, 

lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang yang meliputi semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup (termasuk manusia) yang dapat saling 

mempengaruhi antar komponen yang ada di dalamnya. Berdasarkan definisi 

tersebut dapat kita simpulkan bahwa manusia dalam melakukan aktivitas 

tidak dapat terlepas dari lingkungan, segala yang manusia lakukan akan 

membawa pengaruh terhadap lingkungan baik itu yang membawa pengaruh 

positif maupun pengaruh negatif.  

Industri kain tenun ikat Kelurahan Wanarejan, Kabupaten Pemalang
Sumber: Condro S. 

Tugas SiswaTugas SiswaTugas SiswaTugas Siswa    

Lampiran 10 Tugas Siswa 
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PENCEMARAN PERAIRAN DI LINGKUNGAN 

Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan 

energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem 

Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah 

kerusakan/ pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan 

Siswa mampu mengusulkan upaya pencegahan pencemaran air di lingkungan 

undang lingkungan hidup nomor 23 tahun 1997, 

uan ruang yang meliputi semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup (termasuk manusia) yang dapat saling 

mempengaruhi antar komponen yang ada di dalamnya. Berdasarkan definisi 

tersebut dapat kita simpulkan bahwa manusia dalam melakukan aktivitas 

tidak dapat terlepas dari lingkungan, segala yang manusia lakukan akan 

membawa pengaruh terhadap lingkungan baik itu yang membawa pengaruh 

Industri kain tenun ikat Kelurahan Wanarejan, Kabupaten Pemalang 



83 
 

 

Usaha manusia yang membawa pengaruh positif contohnya adalah kegiatan 

manusia dalam mengubah tanah yang tandus menjadi tanah yang subur dan hijau 

lewat pemupukan dan penanaman pohon. Tetapi disisi lain berbagai usaha 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga seringkali dapat menimbulkan 

dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah industri tenun 

ikat yang berada di Kelurahan Wanarejan Kabupaten Pemalang. Industri tenun ini 

merupakan sumber pendapatan dan mata pencaharian mayoritas masyarakat 

Kelurahan Wanarejan, namun tanpa disadari ternyata industri tenun tersebut 

menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran air di lingkungan sekitar. 

Karena industri-industri tenun ini membuang limbah cair yang dihasilkan dari sisa 

produksinya ke sungai yang ada disekitar mereka hingga menimbulkan terjadinya 

pencemaran air sungai.  

 

Tugas 

Berdasarkan permasalahan di atas, tugas kalian adalah membuat suatu usulan 

upaya pencegahan pencemaran air akibat pembuangan limbah industri tenun serta 

jelaskan upaya yang kalian usulkan tersebut. Usahakan upaya yang diusulkan 

memungkinkan untuk diterapkan oleh warga sekitar ataupun oleh industri-industri 

tenun yang ada di Kelurahan Wanarejan! 
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LEMBAR PENILAIAN TUGAS 

Hari/ Tanggal  : 
Kelas   : 
Materi   : 
Berilah skor sesuai dengan rubrik penilaian tugas yang tersedia! 

No Nama Siswa Skor  
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

RUBRIK PENILAIAN TUGAS SISWA 

No  Aspek yang dinilai Skor 
1 Usulan upaya pencegahan   
 a. Upaya pencegahan yang diusulkan relevan dengan masalah 

yang ada, disertai penjelasan yang jelas mengenai upaya 
yang diusulkan tersebut. 
 

b. Upaya pencegahan yang diusulkan relevan dengan masalah 
yang ada, namun penjelasan mengenai upaya yang 
diusulkan kurang jelas.  

 
c. Upaya pencegahan yang diusulkan relevan dengan masalah 

yang ada, namun tidak disertai penjelasan mengenai upaya 
yang diusulkan tersebut. 

 
d. Upaya yang diusulkan tidak relevan dengan masalah yang 

ada. 
 

 
4 
 

 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 11 Lembar penilaian dan rubrik penilaian tugas 
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KISI-KISI SOAL TES EVALUASI  
 

SATUAN PENDIDIKAN : SMA Negeri 2 Pemalang 

MATERI PELAJARAN : Pencemaran Lingkungan 

KELAS/SEMESTER : X/Genap 

Standar kompetensi  : 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan 
manusia dalam keseimbangan ekosistem 
 

Kompetensi Dasar Indikator No. Soal 
Kunci 

Jawaban 
Ranah kognitif 

C1 C2 C3 C4 C5 
4.2 Menjelaskan 

keterkaitan antara 
kegiatan manusia 
dengan masalah 
kerusakan/ 
pencemaran 
lingkungan dan 
pelestarian 
lingkungan 

Menjelaskan 
sumber dan 
jenis polutan 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10  

C, A, C, A, 

E, C, E, B, 

D, C 

1, 5, 6, 7, 

9 

3, 4, 8   2 10  

Menjelaskan 
macam 
pencemaran 
lingkungan. 

11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 

19, 20 

C, A, D, B, 

C, E, B, D, 

E, C  

16  11, 13, 15, 

17, 18 

12 14, 19, 20  

Keterangan:    C1: Ingatan, C2: Pemahaman, C3: Penerapan, C4: Analisis, C5: Sintesis 
 
 

 

 

Lam
piran 13  K

isi-K
isi S

oal T
es E

valuasi
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SOAL TES EVALUASI 
 

Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas/Semester : X/ Genap 
Waktu  : 45 menit 
Materi  : Pencemaran lingkungan 

 
Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada 

huruf A,B, C, D,  atau E pada lembar jawab yang tersedia! 

1. Berikut adalah jenis polutan yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah . . . .  
a. Plastik, daun, suara petir, dan zat pewarna tekstil. 
b. Suara petir, daun, bangkai binatang, dan debu letusan gunung. 
c. Sampah plastik, insektisida, asap kendaraan, dan suara mesin industri 
d. Asap kebakaran hutan, suara petir, sampah daun, dan kotoran ternak. 
e. Plastik, asap gunung berapi, kotoran ternak, dan zat kima pewarna tekstil. 

 
2. Limbah cair yang dihasilkan oleh industri tenun di Kelurahan Wanarejan, 

merupakan jenis polutan. . . .  
a. Kimia 
b. Fisika 
c. Biologi 
d. Biokimia 
e. Biofisika

 
3. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 1     2   3    4                              5 
Yang merupakan sumber polutan alami terdapat pada nomor. . . . 
a. 2 dan 1 
b. 4 dan 3 
c. 2 dan 5 

d. 5 dan 4 
e. 1 dan 5 

 
4. Di bawah ini merupakan contoh polutan yang berpotensi menyebabkan polusi air. 

. . .   
a. Air detergen, limbah rumah tangga, dan limbah tenun 
b. Gas CFC, asap pembakaran sampah, dan air detergen 
c. Sabun, insektisida, dan suara mesin industri 
d. Sampah organik, insektisida, dan asap kendaraan bermotor 
e. Kaleng bekas, sampah plastik dan gas CO 

Lampiran 14 Soal Tes Evaluasi 
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Berikut adalah daftar beberapa polutan. (Untuk menjawab pertanyaan 6-8)
1. Kaleng 
2. Limbah tenun 
3. Daun 
4. DDT 
5. Plastik 
6. Detergen  
7. Pupuk Urea 

8. Sisa makanan 
9. S. typhosa 
10. Karet 
11. Botol minuman 
12. Virus 
13. Kotoran ternak 
14. Kertas 

15. E. coli 
16. Kaca 
17. Entamoeba coli 
18. Seng 
19. Stereofom 
20. Sabun

5. Yang merupakan jenis polutan kimiawi adalah. . . .  
a. 2,5,12,15     
b. 6, 1, 9,14 
c. 2, 4, 6, 15 

d. 4, 7, 10, 12 
e. 4, 6, 7, 2

6. Yang merupakan jenis polutan fisika adalah. . . . 
a. 1, 2, 5, 10 
b. 3, 4, 6, 7 
c. 5, 10, 16, 1 

d. 12, 1, 14, 15 
e. 1, 19, 9, 13  

 
7. Yang merupakan jenis polutan biologi adalah. . . .  

a. 15, 2, 3, 12 
b. 7, 14, 19, 20 
c. 9, 15, 17, 3 

d. 12, 16, 17, 18 
e. 17,9,12, 19

 
8. Bakteri Escherichia coli termasuk dalam jenis polutan biologi karena . . . . 

a. Dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hidup  
b. Merupakan organisme hidup 
c. Ditemukan dalam organisme hidup 
d. Menyerupai organisme hidup 
e. Dapat menyebabkan penyakit pada mahluk hidup 

 
9. Gas berikut merupakan polutan pencemaran udara, memiliki daya afinitas tinggi 

terhadap Hb sehingga dapat menyebabkan keracunan. Gas yang dimaksud adalah. 
. . . 
a. CO2 
b. SO2 
c. O2 

d. CO  
e. NO2 

 
10. Berikut adalah ciri-ciri dari suatu polutan 

1. Nonbiodegradable,  
2. Dapat menyebabkan lapisan tanah sulit ditembus oleh akar tanaman,  
3. Dapat menimbulkan pencemaran tanah.  

Berdasarkan ciri-ciri tersebut jenis polutan yang dimaksud adalah. . . . 
a. Polutan Biologi 
b. Polutan kimia 
c. Polutan fisika 

d. Polutan organik 
e. Polutan sintetis 
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11. Berikut adalah gambar beberapa aktivitas manusia yang dapat menimbulkan 

dampak negatif terhadap lingkungan. 
 
 
 
 
 
 
 
 1   2      3   4            5 
Aktivitas manusia yang terdapat dalam gambar di atas yang dapat menimbulkan 
terjadinya pencemaran udara terdapat pada nomor. . . . 
a. 4 
b. 5 

c. 3       e. 2 
d. 1 

 
12. Air dapat dikatakan tercemar apabila memiliki ciri sebagai berikut, kecuali. . . .  

a. Dapat digunakan sesuai peruntukkannya  
b. Memiliki nilai parameter di atas ambang batas 
c. Tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukkannya 
d. Terdapat hewan bioindikator pencemaran air  
e. Kandungan oksigennya sangat rendah 

 
13. Sampah anorganik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah karena hal-

hal sebagai berikut kecuali. . . .   
a. Bersifat non biodegradable 
b. Sulit diurai oleh organisme tanah 
c. Tanah menjadi sulit ditembus oleh akar tanaman 
d. Dapat diurai oleh organisme tanah 
e. Menghambat perkembangan organisme tanah. 
 

14. Polusi udara yang disebabkan oleh penggunaan CFC mengakibatkan peningkatan 
penderita jumlah penderita kanker kulit. Penjelasan yang tepat dari pernyataan 
tersebut adalah. . . . 
a. Reaksi antara CFC dengan lapisan ozon menghasilkan senyawa perangsang 

terbentuknya kanker kulit 
b. Reaksi antara CFC dengan lapisan ozon mengakibatkan lapisan ozon 

berlubang, sehingga intensitas sinar ultarviolet meningkat dan merangsang 
kanker kulit. 

c. CFC merupakan bahan kimia yang mendorong terjadinya kanker kulit 
d. CFC bila mengenai kulit akan merusak sistem pertahanan tubuh dan 

merangsang munculnya kanker 
e. CFC menyebabkan sel kulit mudah membelah sehingga timbul kanker 
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15. Suatu lingkungan dikatakan mengalami pencemaran suara jika. . . . 
a. Mempunyai tingkat kebisingan dibawah ambang batas 
b. Terdapat suara-suara yang dapat mempengaruhi komponen abiotik dari 

lingkungan 
c. Terdapat bunyi yang tidak diinginkan dalam tingkat dan waktu tertentu yang 

dapat mengakibatkan gangguan kenyamanan lingkungan 
d. Terdapat sumber suara dengan tingkat kebisingan yang kurang 

mempengaruhi komponen biotik dari lingkungan 
e. Terdapat bunyi-bunyi yang tidak menimbulkan pengaruh bagi komponen-

komponen lingkungan yang ada di dalamnya. 
 

16. Pencemaran suara yang disebabkan oleh suara kereta api, kendaraan bermotor, 
pesawat terbang, dan mesin-mesin pabrik dapat menimbulkan gangguan berbagai 
sistem tubuh, kecuali . . . .  
a. Tekanan darah 
b. Denyut nadi 
c. Kontraksi perut 
d. Tekanan jantung 
e. Akomodasi mata 

 
17. Penggunaan insektisida dan pupuk kimia yang berlebihan pada sektor pertanian 

dapat menyebabkan polusi. . . .  
a. Tanah dan suara 
b. Air dan tanah 
c. Air dan suara  
d. Udara dan air 
e. Tanah dan udara 

 
18. Sungai-sungai di perkotaan banyak mengalami pencemaran oleh zat organik dari 

limbah rumah tangga maupun limbah industri. Berikut ini adalah tanda-tanda 
pencemaran air oleh zat organik, kecuali. . . .  
a. Nilai Do rendah  
b. Air sungai berwarna keruh 
c. Air sungai berbau menyengat 
d. Nilai DO tinggi 
e. Kelimpahan organisme rendah 



96 
 

 

19. Tukul adalah salah satu siswa SMAN 2 Pemalang, dia suka membuang sampah 
sembarangan. Jenis sampah yang dia buang berupa kantong plastik bungkus jajan 
dan kaleng bekas minuman ringan. Perilaku tukul dapat menimbulkan terjadinya 
polusi tanah karena. . . . 
a. Jenis sampah yang dibuang merupakan jenis sampah anorganik yang mudah 

diuraikan oleh organisme tanah 
b. Jenis sampah yang dibuang merupakan jenis polutan fisika yang mudah 

diuraikan oleh organisme tanah 
c. Jenis sampah yang dibuang merupakan jenis sampah organik yang mudah 

diuraikan oleh organisme tanah 
d. Jenis sampah yang dibuang merupakan jenis sampah organik yang tidak bisa 

diuraikan oleh organisme tanah 
e. Jenis sampah yang dibuang merupakan jenis sampah anorganik yang tidak 

dapat diuraikan oleh organisme tanah 
 

20. Penggunaan DDT yang berlebihan pada sektor pertanian dapat menyebabkan 
pencemaran tanah karena DDT. . . . 
a. Mengakibatkan mikroorganisme tanah tumbuh pesat sehingga kualitas tanah 

akan berkurang. 
b. Memicu perkembangan organisme tanah sehingga mengakibatkan cadangan 

mineral tanah akan cepat berkurang. 
c. Membunuh mikroorganisme tanah sehingga kecepatan penguraian sampah 

dan kandungan mineral tanah akan berkurang. 
d. Menghambat perkembangan organisme tanah sehingga jumlah mineral tanah 

bertambah. 
e. Merupakan senyawa organik yang tidak bisa diurai oleh organisme tanah, 

sehingga mineral tanha jumlahnya akan berkurang.  
 

 

*** Selamat Mengerjakan *** 
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RUBRIK PENILAIAN AKTIVITAS SISWA  

DALAM KEGIATAN DISKUSI 1 

 

 
 

No. Aspek yang Diamati Skor 

1 Memperhatikan penjelasan guru  

 a. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu fokus terhadap 
penjelasan guru, mencatat hal-hal penting, tidak gaduh. 

b. Apabila memenuhi 2 kriteria di atas. 
c. Apabila memenuhi 1 kriteria di atas. 

 

3 
 

2 
1 

 
2 Aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi  

 a. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu mengemukakan 
pendapat, bekerjasama dengan anggota kelompok, dan 
mencatat hasil diskusi. 

b. Apabila memenuhi 2 kriteria di atas. 
c. Apabila memenuhi 1 kriteria di atas. 

3 
 
2 
 
1 
 

3 Sikap ilmiah saat kegiatan diskusi  

 a. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu memperhatikan 
pendapat teman, menanggapi pendapat yang disampaikan, 
terbuka terhadap saran dan kritik. 

b. Apabila memenuhi 2 kriteria di atas. 
c. Apabila memenuhi 1 kriteria di atas. 

 

3 
 
 
2 
1 

4 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok  

 a. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan  menanggapi 
pertanyaan yang diajukan guru atau kelompok lain dengan 
jelas dan benar    

b. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan  menanggapi 
pertanyaan yang diajukan guru atau kelompok lain tetapi 
kurang jelas dan kurang benar    

c. Tidak mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan tidak 
menjawab pertanyaan  yang diajukan guru atau kelompok 
lain. 

3 
 
 
 
2 
 
 
1 

5 Keseriusan saat kegiatan diskusi  

 a. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu serius, aktif, dan 
berpartisipasi dalam kegiatan diskusi,  

b. Apabila memenuhi 2 kriteria di atas. 
c. Apabila memenuhi 1 kriteria di atas. 

3 
 

2 
1 
 

Lampiran 16 Rubrik Penilaian Aktivitas Siswa Dalam Kegiatan Diskusi 1 
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RUBRIK PENIALAIAN AKTIVITAS SISWA  
DALAM KEGIATAN DISKUSI 2  

 

 
 
 

No. Aspek yang Diamati Skor 

1 Memperhatikan penjelasan guru  

 a. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu fokus terhadap 
penjelasan guru, mencatat hal-hal penting, tidak gaduh. 

b. Apabila memenuhi 2 kriteria di atas. 
c. Apabila memenuhi 1 kriteria di atas. 

 

3 
 

2 
1 

 
2 Aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi  

 a. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu 
mengemukakan pendapat, bekerjasama dengan anggota 
kelompok, dan mencatat hasil diskusi. 

b. Apabila memenuhi 2 kriteria di atas. 
c. Apabila memenuhi 1 kriteria di atas. 

3 
 
2 
 
1 
 

3 Sikap ilmiah saat kegiatan diskusi  

 a. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu 
memperhatikan pendapat teman, menanggapi pendapat yang 
disampaikan, terbuka terhadap saran dan kritik. 

b. Apabila memenuhi 2 kriteria di atas. 
c. Apabila memenuhi 1 kriteria di atas. 

 

3 
 
 
2 
1 

4 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok  

 a. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan  menanggapi 
pertanyaan yang diajukan guru atau kelompok lain dengan 
jelas dan benar    

b. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan  menanggapi 
pertanyaan yang diajukan guru atau kelompok lain tetapi 
kurang jelas dan kurang benar    

c. Tidak mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan tidak 
menjawab pertanyaan  yang diajukan guru atau kelompok 
lain. 

3 
 
 
 
2 
 
 
1 

5 Keseriusan saat kegiatan diskusi  

 a. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu serius, aktif, 
dan berpartisipasi dalam kegiatan diskusi,  

b. Apabila memenuhi 2 kriteria di atas. 
c. Apabila memenuhi 1 kriteria di atas. 

3 
 

2 
1 
 

Lampiran 17 Rubrik Penilaian Aktivitas Siswa Dalam Kegiatan Diskusi 2 
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RUBRIK PENILAIAN AKTIVITAS SISWA  
DALAM  KEGIATAN OBSERVASI  

 

 

 

No. Aspek yang Diamati Skor 

1 Memperhatikan instruksi/penjelasan guru  

 a. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu fokus, 
mencatat hal-hal yang penting, dan tidak gaduh. 

b. Apabila memenuhi 2 kriteria diatas. 
c. Apabila memenuhi 1 kriteria diatas. 

3 
 
2 
1 
 

2 Aktivitas siswa selama kegiatan observasi.  

 a. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu tertib, 
bekerjasama dengan anggota kelompok, dan mencatat hasil 
observasi. 

b. Apabila memenuhi 2 kriteria diatas. 
c. Apabila memenuhi 1 kriteria diatas. 

3 
 
 
2 
1 
 

3   Kerjasama kelompok saat kegiatan observasi  

 a. Memperhatikan dan membantu dalam kegiatan observasi.  
b. Hanya memperhatikan tetapi tidak membantu kegiatan 

dalam kegiatan observasi. 
c. Tidak memperhatikan dan tidak membantu kegiatan 

observasi. 

3 
2 
 
1 
 

4 Kemampuan siswa dalam melakukan observasi  

 a. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu langkah kerja 
sistematis, data yang diperoleh lengkap, dan efisien waktu. 

b. Apabila memenuhi 2 kriteria di atas. 
c. Apabila memenuhi 1 kriteria di atas. 

3 
 
2 
1 
 

5 Keseriusan saat kegiatan observasi  

 a. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu serius, aktif, 
dan berpartisipasi dalam kegiatan observasi  

b. Apabila memenuhi 2 kriteria di atas. 
c. Apabila memenuhi 1 kriteria di atas. 

3 
 
2 
1 
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RUBRIK PENILAIAN KINERJA GURU DALAM PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

No Kriteria yang diamati Skor  
Pendahuluan 

1. Membangkitkan motivasi siswa. 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu memberikan 

contoh fenomena di kehidupan sehari-hari, 
membangkitkan rasa ingin tahu siswa, melakukan tanya 
jawab dengan siswa terkait dengan materi yang akan 
dipelajari, kalimat jelas. 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
4 
 
 

 
 
3 
2 
1 
 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 
kalimat jelas, runtut, dilakukan pada awal pembelajaran. 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
4 

 
 
3 
2 
1 
 

Kegiatan Inti 
1. Pembagian kelompok belajar. 

a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu 
menginstruksikan siswa untuk pembagian kelompok, 
kalimat  jelas, tegas dan efisien waktu. 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
4 
 
 
3 
2 
1 
 

2. Menjelaskan materi. 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu 

menggunakan kalimat yang jelas, runtut, memberikan 
contoh yang relevan, dan memberikan penekanan pada 
hal-hal yang penting. 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
4 
 
 
 
3 
2 
1 
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No Kriteria yang diamati Skor  

3. Membimbing siswa dalam berdiskusi. 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu 

menginstruksikan siswa untuk melakukan diskusi 
kelompok, membimbing siswa dalam melakukan diskusi, 
memberi arahan  kepada kelompok yang mengalami 
kesulitan, dan efisien waktu. 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
4 

 
 
 
3 
2 
1 

4. Memberi penguatan. 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu penguatan 

dapat memotivasi siswa, menghindari penguatan yang 
bersifat negatif, pemberian penguatan dengan segera, tidak 
berlebihan. 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
4 
 
 
 
3 
2 
1 
 

5. Mengelola kelas saat pembelajaran. 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu  membagi 

perhatian kepada semua siswa, menunjukkan sikap 
tanggap terhadap tingkah laku siswa yang negatif, 
menyelenggarakan kondisi pembelajaran yang 
menyenangkan dan kondusif, mendorong siswa untuk 
aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
4 
 
 
 
 
 
3 
2 
1 
 

Penutup 
1. Menjelaskan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu memberikan 

penjelasan tentang kegiatan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan untuk pertemuan berikutnya, menugaskan 
siswa untuk mempersiapkan alat dan bahan yang akan 
digunakan dalam kegiatan observasi, menugaskan siswa 
untuk melakukan observasi di daerah perairan lingkungan 
industri tenun, efisien waktu.  

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
 
4 
 

 
 
 
 
 
3 
2 
1 
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 RUBRIK PENILAIAN KINERJA GURU DALAM PEMBELAJARAN 
Pertemuan II 

 
No Kriteria yang diamati Skor  

Pendahuluan 
1. Membangkitkan motivasi siswa. 

a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu memberikan 
contoh fenomena di kehidupan sehari-hari, 
membangkitkan rasa ingin tahu siswa, melakukan tanya 
jawab dengan siswa terkait dengan materi yang akan 
dipelajari, kalimat jelas. 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
4 
 
 

 
 

3 
2 
1 

2. Menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 
kalimat jelas, runtut, disampaikan pada awal 
pembelajaran. 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
4 
 
 

 
3 
2 
1 

Kegiatan Inti 
1. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Membimbing siswa mendiskusikan data hasil observasi secara 
berkelompok 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu 

menginstruksikan siswa untuk berkelompok, 
menginstruksikan siswa mendiskusikan data yang 
diperoleh, memberi arahan tentang cara pengolahan data, 
memberi bimbingan kepada kelompok yang mengalami 
kesulitan. 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas.  

 
4 
 
 

 
 
 
 

3 
2 
1 

2. 
 
 
 
 
 
 

 

Membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu memberi 

kesempatan beberapa kelompok untuk mempresentasikan 
hasil diskusinya, membimbing kelompok lain untuk 
memberikan tanggapan, memberikan umpan balik 
terhadap presentasi yang disajikan, memberi penghargaan 
kelompok penyaji. 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
4 
 
 

 
 

 
3 
2 
1 
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4.  Me-review materi yang telah dipelajari 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu menjelaskan 

kembali konsep-konsep yang penting, penjelasan disertai 
contoh yang relevan, kalimat jelas, dan runtut, 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
4 
 
 
3 
2 
1 
 

5. Memberi penguatan. 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu penguatan 

dapat memotivasi siswa, menghindari penguatan yang 
bersifat negatif, pemberian penguatan dengan segera, tidak 
berlebihan. 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
4 
 
 
 
3 
2 
1 
 

6. Mengelola kelas saat pembelajaran. 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu membagi 

perhatian kepada semua kelompok, menunjukkan sikap 
tanggap terhadap tingkah laku siswa yang negatif, 
menyelenggarakan kondisi pembelajaran yang 
menyenangkan dan kondusif, mendorong siswa untuk 
aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
4 
 
 
 
 
 
3 
2 
1 

Penutup 
1. Menjelaskan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 
a. Dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria, yaitu memberikan 

informasi kegiatan yang akan dilakukan untuk pertemuan 
berikutnya, memberikan tugas mencari upaya pencegahan 
pencemaran air akibat limbah tenun, memberikan tugas 
untuk membaca materi yang telah dipelajari, efisien 
waktu.  

b. Dilakukan dengan memenuhi 3 kriteria di atas. 
c. Dilakukan dengan memenuhi 2 kriteria di atas. 
d. Dilakukan dengan memenuhi 1 kriteria di atas. 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
3 
2 
1 
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Rekapitulasi Hasil Belajar Kelas X.1 
 

No 
Kode 
siswa 

Nilai Nilai 
Akhir 

Keterangan 
Postes Tugas Tes evaluasi 

1 A-1 95 75 80 82.5 Tuntas, optimal 
2 A-2 80 75 85 81.25 Tuntas, optimal 
3 A-3 90 50 65 67.5 Tidak tuntas 
4 A-4 80 75 85 81.25 Tuntas, optimal 
5 A-5 100 75 85 86.25 Tuntas, optimal 
6 A-6 75 75 85 80 Tuntas, optimal 
7 A-7 80 75 85 81.25 Tuntas, optimal 
8 A-8 90 50 90 80 Tuntas, optimal 
9 A-9 95 75 80 82.5 Tuntas, optimal 
10 A-10 85 75 85 82.5 Tuntas, optimal 
11 A-11 90 50 90 80 Tuntas, optimal 
12 A-12 80 75 85 81.25 Tuntas, optimal 
13 A-13 100 75 80 83.75 Tuntas, optimal 
14 A-14 75 75 85 80 Tuntas, optimal 
15 A-15 100 75 70 78.75 Tuntas, tidak optimal 
16 A-16 100 75 90 88.75 Tuntas, optimal 
17 A-17 85 50 80 73.75 Tuntas, tidak optimal 
18 A-18 85 75 85 82.5 Tuntas, optimal 
19 A-19 90 75 80 81.25 Tuntas, optimal 
20 A-20 80 50 70 67.5 Tidak tuntas 
21 A-21 100 75 90 88.75 Tuntas, optimal 
22 A-22 90 75 85 83.75 Tuntas, optimal 
23 A-23 95 75 80 82.5 Tuntas, optimal 
24 A-24 85 75 80 80 Tuntas, optimal 
25 A-25 90 75 85 83.75 Tuntas, optimal 
26 A-26 80 100 70 80 Tuntas, optimal 
27 A-27 100 100 75 87.5 Tuntas, optimal 
28 A-28 75 75 85 80 Tuntas, optimal 
29 A-29 80 100 85 87.5 Tuntas, optimal 
30 A-30 80 50 70 67.5 Tidak tuntas 
31 A-31 80 75 90 83.75 Tuntas, optimal 
32 A-32 100 75 90 88.75 Tuntas, optimal 
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Rekapitulasi Hasil Belajar Kelas X.3 
  

No 
Kode 
siswa 

Nilai Nilai 
Akhir 

Keterangan 
Postes Tugas Tes evaluasi 

1 A-1 85 75 80 80 Tuntas, optimal 
2 A-2 70 25 75 61.25 Tidak tuntas 
3 A-3 80 75 85 81.25 Tuntas, optimal 
4 A-4 90 75 80 81.25 Tuntas, optimal 
5 A-5 90 100 80 87.5 Tuntas, optimal 
6 A-6 80 75 85 81.25 Tuntas, optimal 
7 A-7 85 75 80 80 Tuntas, optimal 
8 A-8 100 75 75 81.25 Tuntas, optimal 
9 A-9 95 75 80 82.5 Tuntas, optimal 
10 A-10 85 100 80 86.25 Tuntas, optimal 
11 A-11 100 75 75 81.25 Tuntas, optimal 
12 A-12 95 75 80 82.5 Tuntas, optimal 
13 A-13 75 75 85 80 Tuntas, optimal 
14 A-14 95 50 90 81.25 Tuntas, optimal 
15 A-15 85 75 80 80 Tuntas, optimal 
16 A-16 75 75 85 80 Tuntas, optimal 
17 A-17 85 75 80 80 Tuntas, optimal 
18 A-18 80 100 85 87.5 Tuntas, optimal 
19 A-19 85 75 80 80 Tuntas, optimal 
20 A-20 80 75 85 81.25 Tuntas, optimal 
21 A-21 100 50 85 80 Tuntas, optimal 
22 A-22 80 25 75 63.75 Tidak tuntas 
23 A-23 95 75 80 82.5 Tuntas, optimal 
24 A-24 85 75 85 82.5 Tuntas, optimal 
25 A-25 100 50 85 80 Tuntas, optimal 
26 A-26 85 75 90 85 Tuntas, optimal 
27 A-27 80 75 85 81.25 Tuntas, optimal 
28 A-28 95 75 85 85 Tuntas, optimal 
29 A-29 80 50 75 70 Tuntas, tidak optimal 
30 A-30 90 100 85 90 Tuntas, optimal 
31 A-31 95 75 90 87.5 Tuntas, optimal 
32 A-32 85 75 85 82.5 Tuntas, optimal 
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Rekapitulasi Kinerja Guru Dalam Pembelajaran  

Kelas X.1 
Pertemuan 1 
 

No Kriteria yang diamati Skor  
Pendahuluan 

1. Membangkitkan motivasi siswa. 4 
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 4 

Kegiatan Inti  
1. Pembagian kelompok belajar. 3 
2. Menjelaskan materi pengantar. 4 
3. Membimbing siswa dalam berdiskusi. 4 
4. Memberi penguatan. 3 
5. Mengelola kelas saat pembelajaran. 2 

Penutup 
1. Menjelaskan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 3 

Skor Total 27 
Kriteria Kinerja Baik 

  
 
Pertemuan 2 
 

No Kriteria yang diamati Skor  
Pendahuluan 
1. Membangkitkan motivasi siswa 4 
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 4 

Kegiatan Inti  
1. Membimbing siswa mendiskusikan data hasil observasi secara 

berkelompok 
3 

2. Membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya 4 
3. Me-review materi yang telah dipelajari 4 
4. Memberi penguatan. 4 
5. Mengelola kelas saat pembelajaran. 3 

Penutup 
1. Menjelaskan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 4 

Skor Total 30 
Kriteria Kinerja Sangat 

Baik 
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Rekapitulasi Kinerja Guru Dalam Pembelajaran  
Kelas X.3 

Pertemuan 1 
 

No Kriteria yang diamati Skor  
Pendahuluan 

1. Membangkitkan motivasi siswa. 4 
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 4 

Kegiatan Inti  
1. Pembagian kelompok belajar. 2 
2. Menjelaskan materi pengantar. 4 
3. Membimbing siswa dalam berdiskusi. 4 
4. Memberi penguatan. 3 
5. Mengelola kelas saat pembelajaran. 3 

Penutup 
1. Menjelaskan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 4 

Skor Total 28 
Kriteria Kinerja Sangat 

Baik 
  
 
Pertemuan 2 
 

No Kriteria yang diamati Skor  
Pendahuluan 

1. Membangkitkan motivasi siswa 4 
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 4 

Kegiatan Inti  
1. Membimbing siswa mendiskusikan data hasil observasi secara 

berkelompok 
2 
 

2. Membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya 4 
3. Me-review materi yang telah dipelajari 4 
4. Memberi penguatan. 4 
5. Mengelola kelas saat pembelajaran. 3 

Penutup 
1. Menjelaskan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 4 

Skor Total 29 
Kriteria Sangat 

Baik 
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Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa Kelas X.1 

No Kode siswa 
Aspek yang ditanggapi 

1 2 3 4 
1 A-1 4 3 4 4 
2 A-2 4 4 4 3 
3 A-3 3 2 2 3 
4 A-4 4 3 3 4 
5 A-5 4 3 4 4 
6 A-6 4 3 4 3 
7 A-7 4 3 3 3 
8 A-8 4 3 4 4 
9 A-9 3 3 4 3 
10 A-10 4 3 3 3 
11 A-11 4 3 3 4 
12 A-12 4 3 3 4 
13 A-13 3 3 4 4 
14 A-14 4 3 3 3 
15 A-15 4 2 4 2 
16 A-16 3 3 4 3 
17 A-17 3 3 4 4 
18 A-18 4 3 3 4 
19 A-19 4 3 3 3 
20 A-20 3 2 2 2 
21 A-21 4 3 3 4 
22 A-22 3 3 3 4 
23 A-23 4 4 4 3 
24 A-24 3 3 4 4 
25 A-25 3 3 4 3 
26 A-26 4 3 3 3 
27 A-27 4 3 4 4 
28 A-28 4 3 3 3 
29 A-29 3 3 3 4 
30 A-30 2 2 2 2 
31 A-31 4 3 4 4 
32 A-32 3 3 4 3 

Jumlah skor 115 94 109 108 

Kriteria 
Sangat 
positif 

positif 
Sangat 
positif 

Sangat 
positif 
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Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa Kelas X.3 

No 
Kode 
siswa 

Aspek yang ditanggapi 
1 2 3 4 

1 A-1 3 4 4 4 
2 A-2 3 2 2 3 
3 A-3 4 3 3 3 
4 A-4 3 3 3 3 
5 A-5 3 3 3 4 
6 A-6 3 3 3 3 
7 A-7 3 3 3 4 
8 A-8 4 3 3 3 
9 A-9 3 3 3 4 
10 A-10 4 3 3 4 
11 A-11 4 3 4 4 
12 A-12 3 3 3 3 
13 A-13 3 3 4 4 
14 A-14 3 3 3 4 
15 A-15 3 3 3 3 
16 A-16 3 3 3 3 
17 A-17 3 4 4 3 
18 A-18 4 3 3 4 
19 A-19 3 3 3 3 
20 A-20 4 3 4 3 
21 A-21 4 3 4 4 
22 A-22 3 2 3 2 
23 A-23 4 3 3 4 
24 A-24 3 4 4 3 
25 A-25 3 3 3 3 
26 A-26 3 3 4 4 
27 A-27 3 3 3 3 
28 A-28 4 3 4 4 
29 A-29 3 2 4 3 
30 A-30 3 3 4 3 
31 A-31 3 3 3 4 
32 A-32 4 3 4 3 
Jumlah skor 106 96 107 109 

Kriteria 
Sangat 
positif 

positif 
Sangat 
positif 

Sangat 
positif 
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Hasil Wawancara Tanggapan Guru terhadap pembelajaran 
 

1. Bagaimana kesan Bapak/Ibu terhadap pembelajaran materi pencemaran 
menggunakan Pendekatan Aktivitas Aesop’s berorientasi lingkungan? 
Jawab:  
Bagus, pembelajaran materi pencemaran lingkungan menggunakan pendekatan 
ini dapat memberikan pengalaman nyata bagi siswa serta memotivasi siswa 
untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
 

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah Pendekatan Aktivitas Aesop’s berorientasi 
lingkungan  dapat  mengoptimalkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran materi pencemaran lingkungan? 
Jawab:  
Ya, pendekatan ini dapat mengoptimalkan siswa untuk aktif dalam kegiatan 
pembelajaran dan dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. 
 

3. Menurut Bapak/Ibu, keunggulan apa saja yang dapat ditemukan selama 
menggunakan Pendekatan Aktivitas Aesop’s berorientasi lingkungan dalam 
pembelajaran? 
Jawab:  
Keunggulan yang ditemukan adalah siswa menjadi lebih aktif, siswa dapat 
memperoleh pengalaman ilmiah dalam belajar serta siswa sebagai penemu 
konsepnya sendiri. 
 

4. Menurut Bapak/Ibu, kekurangan apa saja yang dapat ditemukan selama 
menggunakan Pendekatan Aktivitas Aesop’s berorientasi lingkungan dalam 
pembelajaran? 
Jawab:  
Pembelajaran membutuhkan waktu relatif lama.  
 

5. Apakah Bapak/Ibu tertarik menggunakan Pendekatan Aktivitas Aesop’s 
berorientasi lingkungan pada materi biologi yang lain? 
Jawab: 
Ya, tertarik untuk menerapkan  pada materi biologi lain yang cocok dengan 
pendekatan ini.  
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Siswa membuat hipotesis sebelum melakukan observasi (logika hipotesis deduktif

Siswa melakukan observasi di daerah aliran sungai sekitar industri tenun 
(keterampilan berpikir berbasis observasi)

Siswa mendiskusikan data yang diperoleh dari kegiatan 
analisis data) 
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Siswa membuat hipotesis sebelum melakukan observasi (logika hipotesis deduktif

Siswa melakukan observasi di daerah aliran sungai sekitar industri tenun 
(keterampilan berpikir berbasis observasi) 

Siswa mendiskusikan data yang diperoleh dari kegiatan observasi (kemampuan 
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Siswa membuat hipotesis sebelum melakukan observasi (logika hipotesis deduktif) 

Siswa melakukan observasi di daerah aliran sungai sekitar industri tenun 

rvasi (kemampuan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membimbing siswa pada saat kegiatan pembelajaran (inkuiri terbimbing)

 

 

Guru membimbing siswa pada saat kegiatan pembelajaran (inkuiri terbimbing)
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Guru membimbing siswa pada saat kegiatan pembelajaran (inkuiri terbimbing) 
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